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 قوله : ) كتاب الصيام( 

ن ِّييي إ)قيي ليل:ويي ائي يي مني ي  هييعيلىلييعي  يي ل يالصييم في ييليال: ييميايا، ويي  ي ي   ي

 ً ي ا ْحَمنِّ َصْوماً فَلَْن أَُكل َِّم اْليَْوَم إِّنسِّ عي يالالي فيي  ي وي اإ(يأيي26 :]مريم  نَذَْرُت لِّلرَّ

 ي  يييلياال يييا تاييال  اييياي ين ، وييي  يعييي يأزيييم  ي  صى يييمي يييلي  ييي ي

ين يي ي يأر،هيعي وي:نييايمههي    ضي م يالصيم فيارمي، ي يي.  صىصي ََيه  ب ي يَعي    ب

بيَ ي:ه يَّللاه ي يَّللاه َ يىل  َليَّللاه يَعه ع يلَ َليلَ َليَر ََييعَيََ  ٍايَرضب يَ  ََ َّي:هَني:َم يعب ابًيا ةِّ بَ إِّنَّ فِّيي اْل

يياوُِّموَن يَيْوَم اْلقِّ  ْ ييهُ الصَّ ُل مِّ ُِ يَّيياُن يَيْد ُُ لَييهُ الرَّ ُِ يَاَمييةِّ يُقَيا ُرُهْم ُل َمعَُهيْم أََحييَد َ ْييي ََل يَييْد

َل آ َِ ْ هُ فَإِّذَا َد لُوَن مِّ ُِ اوُِّموَن فَيَْد ُُ أَْيَن الصَّ ُرُهمْ يُقَا ْ هُ أَ  أُْ لَِّق فَ ِِّ ْل مِّ ُِ ي(يَحدَ لَْم يَْد

يَليَّللاه يَعه يع ي َييع يأنليياي ن  هه ي  ير اهيالشم  يلَيه َ،  يَ، َيَرضب َ يىل يق يىل  بيي َليَر َّللاه

ََ:هَنيلَ َليَّللاه ي يَ  يَاَم فَإِّنَّهُ لِّييهُ إَِّلَّ اآَدَم لَ  ُكلُّ َعَملِّ اْبنِّ َ :ه يَّللاه يَع:َم عب ييِّ   لص ِّ ْْ َوأَنَيا أَ

ُْ َّيةَ َوإِّذَا َكياَن يَيْوُم َصيْومِّ  ييَاُم  ُكْم فَيبِّهِّ َوالص ِّ ْْ َوََل ََل يَرْ أََحيدِّ ْب فَيإِّْن َايابَّهُ يَ فُي ََ  ْصي

يد  بِّيَيْفُس مُ نَ أََحَد أَْو قَاتَلَهُ فَْليَقُْل إِّن ِّي اْمُرَؤ َصاوَِّم َوالَّذِّ   ُُ فَيمِّ الَحمَّ لُيو َُ هِّ لَ ياوِّمِّ دِّ صَّ

يياوِّمِّ فَْرَحتَييا ِِّ لِّلصَّ ْسيي يييسِّ اْلمِّ ييْن رِّ ِّ مِّ ْ ييَد مَّ َح َوإِّ ا إِّ َرُحُهَميينِّ يَفْ أَْطيَييُب عِّ ذَا ذَا أَْفَطييَر فَييرِّ

هِّ  َح بَِّصْومِّ  (لَقَِّي َربَّهُ فَرِّ

 

أ يي يالال يي وي قييي لي،  ن لال يي وي الوييهمي ا،هميي  قولييه ) يَييب صييوم رم ييان( 

يَ    ل ياي) يَن آَم ُواْ ُكتَِّب َعلَْيُكُم الص ِّ ين قَيْبلِّ ا ُكتِّيَب عَ اُم َكمَ يَا أَيَُّها الَّذِّ يَن مِّ ُكْم لَي  الَّيذِّ

يع َميياي(ي أ  يالوهم[183]الاق، ياييتَتَّقُونَ  لَعَلَُّكمْ  يان ي ب َميَع   يَليَّللاه يَعه ه   يلَي َليَ،يَرضب

ََ:هَني يَ  بيَ :ه يَّللاه يَع:َم عب يَّللاه َ ىل  مْ ْاََلمُ بُ َِّي اْلِّ لَ َليَر َِ لَهَ إَِّلَّ س  َشَهاَدةِّ أَْن ََل إِّ  َعلَ  

ِّ وَ  ُُ مَّ ًدا َرُاو ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ ََلةِّ وَ مَّ َكياةِّ إِّيتَاءِّ إِّقَامِّ الصَّ ِّ َوَصيْومِّ رَ   اليَّ ( َمَ يانَ َواْلَحي  

ي أ  يا،هم  ي قايحال هيان يحزفي غم،ي احاي  يأه يال :نيمتفق عليه ،

ي

د نيإضي  مييدا يأني  قي لي)ر ضي ني(ي  ي،يال :يني،هين ضيأه ايقوله ) رم ان(

نينير ضي حه ن:يمي يأالق ضليأنىي  : ي  يالزه،يإلمعي ي هنيأ ح وي  لكي ي 

 يهللاي  يأَم  يهللاي ذلكيلم يأر،هعيالامهقلي  يحا ثيأنليه، ، يأنيالهالي :

ىي(ي هيَل تقولوا رم يان فيإن رم يان مين أايماء ل تعيال ع:معي َ:نيل لياي)ي

هيىا ياالي رير ضي نيد نيالراْس في حا ثيض فعيالامهقلي الهيى يي غم،همي 

 ي أنييعيهيي  ي ييليالوييهميغميي،ييذلييكي ييليلضيي ايالحييا ثيالييىرادي إضيي  ميزييه،

بي ض في  َ ىَليَّللاه يَر َليَّللاه يَعه ع يأَنه يأَنبليه َ،  َ، َيَرضب ََي:هَنيلَي:ه يَّللاه ييَ ي َ   يَ   َلييَع:َم يعب

ََ َّةِّ  اَء َرَمَ اُن فُتَِّحْت أَْبَواُب اْل َْ  ( متفق عليهإِّذَا 
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َد لقيىليهللاي  ي ل ي)يقوله )برؤية هَلليه ( ي ُكُم الََّّيْهرَ فََمين َشيهِّ  ي(ي لمييُصيْمهُ  فَْليَ مِّ

يَ يي:ه يَّللاه ي ي يي يحييا ثيأنييليه، يي، يمحمهيي  ي ييليالصييح يينب َب ييعَيلَيي َليأَن ييىيال قَ  :َم ييعب

ََ:هنَي يُروا لُِّرْؤيَتِّيهِّ ي)َ   هياايي يهياني يلاا يعهمي  يحالي (ي ي ن ،يُصوُموا لُِّرْؤيَتِّيهِّ َوأَْفطِّ

يهىيالوابياأ ليلصم فير ض ني

زيه،يزي ا ني ي ذليكيلمي يهي  ي يلييلىهىوي م فير ض نيام ليوالسبب الثاني

 )فييإنحم ي يي يحيا ثيأنييليه، ي، يأنيالهاييلي ي: يهللايع:مييعي َي:نيليي لياييمالصيح

دَّةَ َشْعبَاَن ثَََلثِّينَ  لُوا عِّ ي(ُ ب َِّي َعلَْيُكْم فَأَْكمِّ
ىيلي  أييقوله : ) وعل  من حاُ دونه ودون مطلعه  ييم ، أو قتير ليلية ثَلثيين(

 ييميم  يغ ممييميلم:ييميالر مييم ي يي يالشيي ا نيأ يايي نيههيي  ي  ن يي ي يي ير ا نييئيالويي

 يحيا ثيلمي ير اهيالشيم  ني يياله لي م بي م فيذلكيالمىفي ي لىيلني  يَ،يالهي ل

بيَ :ه يَّللاه يان يعم،يرضليهللايعههم ي يَّللاه َ ىل  يعَيلَ َليلَ َليَر نََّميا الََّّيْهُر )ِّإََ:هَني َي:َم عب

َُّْرونَ  يُروتِّْسَع َوعِّ إِّْن ُ يمَّ َعلَيْيُكْم   تَيَرْوهُ فَيا َحتَّي فَََل تَُصوُموا َحتَّ  تََرْوهُ َوََل تُْفطِّ

ُروا لَييهُ   ويي  ييأييضييمقىايالشييه،ينييلني   يي يزيي ا ن (ياقييدروا لييه م هيي ي) (فَاْقييدِّ

َر َعلَْييفَ  عش،  ي ى  ي ي لايه  ي ليالق،آني) نيلي ينضيم يأ(يأييهِّ َظنَّ أَن لَّن نَّْقدِّ

أنييه كييان إذا ي-اميي ي ييليالا يي ريي–عميي،يىي فوييم،ير اييالحييا ثيانيي ع:مييعي ي هيي

 م   من الَّهر تسعة 

 وعَّيرون يومييا يبعيْ ميين ي ظير لييه الهييَلُ ، فيإن رأ  فييذا  ، وإن ليم يييَر ولييم

يحل دون م ظره احاب وَل قتر أصيبس مفطيرا ، وإن حياُ دون م ظيره ايحاب 

، ني ى ييي ي يالشيييه،ي وييي مي عشييينياأ ييي يأني(ي ي أأو قتييير أصيييبس صييياوما 

 شييالى ي مييعي ىهييبيالاقيي  يع:يي ياأ يي ي ي أنييعيهيي  يعيي ي ويي مي يي ي الر مييم ي

ثي ايأح د يالصح نميرضليهللايعههني يىفيهياايالميىف يم ميمي يههنيهينياليا  ير 

أنييىه، ، ي انيي يعميي،ي ع مشييميرضييليهللاييايالههييليعيي ي ييم في ييىفيالشييكي ي هيين

ي.عههنيهمم  

حم ي ي يحيا ثيم ي ي يلمي يهي  ي يليالصيحال يا يم ميم ي ىيإام ل ال مهىريع: ي

ََيي:هنَيأنييليه، يي، ي يَ  يَ يي:ه يَّللاه يَع:َم ييعب يينب َب ييُروا ي)لَيي َليأَن ييىيال قَ  ُصييوُموا لُِّرْؤيَتِّييهِّ َوأَْفطِّ

يدَّةَ َشيْعبَاَن ثَََلثِّيينَ  فإن لُِّرْؤيَتِّهِّ  لُوا عِّ (ي يأعي ين يضيأهي يال :ينييُ ب َِّي َعلَْيُكْم فَيأَْكمِّ

ي لميي يأر،هييعيأحميياي يي يحييا ثيرم ييان(:هيي يع:يي ي)(ي حم) عييدة شييعبانلىلييعي

ُِّ َشيْعبَاَن َميا ََل يل لئَع مبَشمَي يََل ْن هِّ ُ َعلَْيهِّ َوَالََّم يَتََحفَُّظ مِّ ِّ َصلَّ  مَّ ُُ مَّ َكاَن َرُاو

هِّ ثُيمَّ يَُصيوُم بُِّرْؤيَيةِّ َرَمَ ياَن فَيإِّْن ُ يمَّ َعلَْييهِّ َعيدَّ ثَََلثِّييَن يَ  ْن َ ْييرِّ ْوًميا ثُيمَّ يَتََحفَُّظ مِّ

  ححعيالاارلاهلي ان يرز ممي ان يحا ني ان يال  ر دي الح اني اني يي(َصامَ 
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عاييااله ديي ييلي)ي هقمحييع(ي انيي يح يي،ي ييلي) : مصييع(يي أع:ييعيانيي يال ييى يي ي

ي   قاعيان يعاااله دي

ي

َم اْليَيوْ  َميْن َصيامَ ي لم يأر،هعيأه يالوه ي الا  ريي  :ق يع يعم رين ي  َ،ياي)ٌ

ييمِّ َصييلَّ الَّييذِّ  يَ  َُ فَقَييْد َعَصيي  أَبَييا اْلقَااِّ ُِّ فِّيييهِّ ال َّييا ُ َُّيي يَاييلَّموَ  َعلَْيييهِّ   مَّ لَيي َلي(ََ

يَع:َ ييال ، اي مٌحيَ ال  ََم   يَعمه ٍريَحاب ٌثيَحَوٌ يَ حب رَ،بياَايعبيهَيَحاب ث  يه اَيأَا  : ينب يال  ب يأَه  ب

ََ:هنَي يَ  بيَ :ه يَّللاه يَع:َم عب يالههابل  َح وب يأَ   يي ب  

يننياأ  ينق  ي  يا نيع: ي  يا ني ي  أ  ينق  يز ا نياليدرىلير ض  أ

ي

اهايمي نعيعاي د ي ال اي د يإ ي ياَ حا وي م  عيأوهو الراْس  الماهبيالر لثياي

 ري ار ي ميليعي(رَ لي)أ ي و حامي هىير ا ميع يأحمايحال ه يان يعاااله ديي ل

يالىامياي ي يالوي:اي ال :ياي ان ي مممميال ىا يي حال يالا :ليعهيعيأنيعي ياهبي

 مي ي  عيننيالر لثيهىياأرهحيأي ي يالماهبي(الزاديي)  ا عي :مماهيان يالقمني ل

 اي نيال ييىي ييحىاإذاي  حمي يالههييليعيي ي يم في ييىفيالشييكيي.اأح د ييثيي مي رياآل

لييه قاُ راوُ ل صيل  ل ع  اااي  يأر،هعيالشم  ني  يحا ثيأنليه، ، ي،

يَل َكيانَ أَ ْينِّ إَِّلَّ يَيْومَ  َمنَّ أََحُدُكْم َرَمَ ياَن بَِّصيْومِّ يَيْوم  أَوْ ََل يَتَقَدَّ والم ) ُْ  ْن يَُكيوَن َر

َِ اْليَْومَ   ( يَُصوُم َصْوَمهُ فَْليَُصْم ذَلِّ

ينيعي ي ير ضي نيامي ي قيافي ي َييا ل :ايميالنيي يإقوليه ) احتياطيا ب يية رم يان( 

ينم نيال،اهح

ي

 نينيهيياايالمييىفيال يي منياييأمميي ين يياينيماييئي إأيييقولييه ) ويَيوييه إن مهيير م ييه(

ر ضييي ني هييي ي حيييزأ ي يييم  عيأفيالليليييىالنيأهييي يال :ييينياياأ ليالي  زميييعي ي

نيعيأ يأ الم :قيميي الر نلي  زمعي ي ال  في مه ي اهليع:ي ييهيىا يالهميميالما:قيم

إنيينيعي  يى يأني هيىيينميمي  :قيميأ ي ا:قيمظه،يإ ي اأييالناي  ي  مم ير ض ن

غيااير ضي ني ي مهيىييإنياي ني ي ير ضي ني هيىيعي ي ،ضيعي ينيألني ال ي  :يني

ي إنيلني ال ي ي ير ضي ني هيىينفي ي ي هيىيار مي رياني ي ممميميرحميعيهللاي  ياهب

يميمي   يعأنليحهمفميهىا يالصم فينمهمي  :قميأ ي ا:قمي ا:ق ي ي   يذا،هياني ي مم

 ميم ي نيغااير ض ني يأ  يإنيع:ني  نياي ي يال مزي ليح لميعافيع:معيإ ليأنعيه

ي(25/100)ي  مى ي    أيان ي مممم

ي
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 ْن قَيامَ َمي)نيعي ي: يهللايع:ميعي َي:نييلي لياياح م الي يأ قوله ) وتُصيل  التيروايس (

ْن ذَ  َم مِّ  ي يحيا ثيأنيليي  في يع:ميعي( ْنبِّيهِّ َرَمَ اَن إِّيَمانًا َواْحتَِّسابًا ُ فَِّر لَهُ َما تَقَدَّ

يإل يإنه يي ضيالحه ن:مه، ، ي ي الي  حق يلم  عيا:عيإالينالكي ي ذهبين

يالماهبيأل،وي هللايأع:نالمشهىري  ييع: يالهصي ي ياالي ص: يال ص ر

ي

إنيأيي قوله ) وَل تثبت بقية األحكام  ، كوقوع الطَلق والعتق ، وحلوُ األْيل(

ىليزييه،ير ضيي ني ياقييىليرهيي يلز ه ييعيإنيهيي  ياأحاليي فيالم :قييمييع:يي يدريي

يفنيهياهياأحالي عينارىلير ض ني ي ي ه ي ح ياَ فم مر ض ني لنئيال ل ي يأ يأ

إنمي ييم يههي  قيي ىهياينعيالناي مه ي ي يالمقيم ي ي الالي رائينصم فيالمىفيال  مني يأ

ي.اح م ال

ي

ي ي ي صيحيزيه د يالالي  ،يقوله : )وتثبت رؤية هَلليه بَبير مسيلم مكليل عيدُ (

 ي اليالف َيي ي اليالمممييزي يالح مييي ليالاليياوي ييي يالاليي  ،ي الف َييي ي ال: ييبينيييا 

ي.لمو:مم ي ي الح م ليال :طي ال الي  يالمممزا

ي

هيىي ي هىيأحايلىلليالش   لي يي  اهبيالحه ن:ميأنير ض ني رائينشه د ي احا

ميميف لمياهيأنيىيحهييوهيو اليراْسيالماهبيعهاهنيامي يل ليعيالهيى يي اني يالماي ر 

يني يعمي،اميل ا:ئيزه د يالىاحياي ي إالي ي ي ي هيىيليىلي ذايلني ال ي ليالوم  يع:ن

ي.  ي  اا،يع يعم،ي الي صح

 ليكي هيىيليىلي ينيعيالي ٌقاي يإاليزي هاانيعياالنياوي م،يالشيهىرايإيوالقوُ اآلِر

 الرىريي اأ  اعلي ال:مثي إَح ري ي   اا،يع يع يعرم ني ع:لي الي صيحي

ح ي  يأر،هعيأحمايي الهوي ملييعههم ي ي ح ميهاايالقىل يالي،ه يَعا ياب ين ي بيَعي   يَم ب يَ   ياب

يال  َي يي  َشيين يي ب يالهيياب فب ي بياهيي وبيأَنهييع يَرَاييَبيالههيي َلي بييليال مَييى  ي َقَيي َليكُّ يأَيمييعب ييئ  اَليإبن بييليَه لَو 

ََ  َي ََ:هَنيَ  يَ  بيَ :ه يَّللاه يَع:َم عب يَّللاه َ ىلب َح َويَر يَ إبنهه يل   ه يأَ   يرَين  يَحياهم ىنبليأَنه بين  َ يىَليَّللاه
ََ:هَنيلَي يَ  ُروا ُصوُموا لُِّرْؤيَتِّهِّ َوأَفْ  َليَ :ه يَّللاه يَع:َم عب ُ يمَّ  اْنُسُكوا لََهيا فَيإِّنْ وَ ُرْؤيَتِّهِّ لِّ طِّ

َدانِّ فَُصومُ  َد َشاهِّ لُوا ثَََلثِّيَن فَإِّْن َشهِّ يُرواوا َوأَ َعلَْيُكْم فَأَْكمِّ  :ي يالصيىفيع:ي ي ي(ْفطِّ

 ليزه د يعالم ي يلال يالحا ثيض مايالي صحي ليإَه دهيالح  جين يأرالل ي يلي

ميليال  لمي ،نكيال،  يالهو م ليال هقمحي)ي  معيا في(أ.هـي ي الي االه دييان يعا

ي  يذا،يالح  جي ي  نيالمحفىظيذا،هيام ي لي) وهايأحما(

يع َميَ،يلَي َليهىيالقىلياأ ليلم يأر،هعيأنىيدا دي غم،هييالراْس  يان  ب تَيَراَء  َع  

ِّ َصلَّ  َُ مَّ بَْرُت َرُاو ِْ َ َُ فَأ ََل َُ اْلهِّ ُ َعلَْيهِّ َوَالََّم أَن ِّي َرأَْيتُيهُ فََصياَمهُ َوأََميَر ال َّا   مَّ
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هِّ  يَامِّ ََ بِّصِّ   يححعياني يرز ميم ياني يحاي ني الحي اني الهيى يي األاي نلي( ال َّا

 حوهعيالمهاريي ي لي ليالياارلاهلي) في،دينيعي ي، انيني ي حميايعي ياني ي هيبي

هياهيي انيلالههي يالي صيح   ن ي ، انيه ر نين يَ ماياأ :ليعهايالحييي هىيمقم(

 ي ع:ي يالقيىلينضيي ايالحيا ثي ي  نيعيلياي ييحياني يعمي،يامي يأر،هييعييالم  ن يم

شيهدُت المدي ية فيي عييد ، الاا،يي لي)ي ها اع(يع يعااالم:كين ي مو، يل لي)ي

 فلم يَّهد عل  الهَلُ إَل رْل واحد فأمرهم ابن عمر أن يَييوا شهادته (

 

زيي ر يريي في ههيي  ي هييعيعهييايإييولييو ( قولييه ) قولييه ) ولييو عبييدا أو أنثيي ( 

هي يإاليقاي ي م د ي الشيه د يالي ٌينهي يزيهىيلىليالش   مميأنه يالي قاي ي يأالحه ن:مي ه

ي. ره ياو م،يالحقىر  نيأإ ،

هي ياي ير ا  ، ا يمي ي المي،أ ي ق  يني ويالينع قا يزه د يالم،أ يأ القىليالر نلياي

 يي ينيي وياأرايي رينيي ي يي ينيي وي يي نيهيياايلييم ييواألوُ أرْييسل: ايي،يالييا هلي ي

يتي يلالكيالي ٌقا ي لين لليالشهىريإاليزه د يعالم االشه د

ي

دافيأنينهي يما يئي ا ي يلهي لير ضي ني ي مي أيقوله ) وتثبت بقية األحكيام  تبعيا(

ي ي  رائيالحقىريالم ، اميع:معيييمائياله ليلا

  يي يايي لا ري الينقمييمياأحاليي فيي هييىي يياهبيالشيي   مميالي راييئيا القييىليالريي نلي

هينييعيالنيياي ييليماييىتيهيياإذايماييئيالهيي لينشييه د ي احيياي يأيالم :يي يع:يي ير ضيي ن

يالحقىري  يزه د يره:م يعالم ي اأ ليأرهح

ي

لميي يأر،هييعيأنييىدا ديايقولييه ) وَل يُقبييل فييي بقييية الَّييهور إَل رْييَلن عييدَلن( 

يَهاب :َيمَيلَييم ٍ ي)يعي ي يي   ي ب يال َ ياَلبلُّ ْب يال َحيي رب ين ي   َوييم    يح  ميَ،يَ الهييمَيَرَايَبيم يينه يأَ ب َُ يأَنه قَييا

ْؤيَيةِّ فَيإِّْن لَيْم نَيَرهُ  َِ لِّلرُّ ُ َعلَْيهِّ َوَالََّم أَْن نَْ ُسي ِّ َصلَّ  مَّ ُُ مَّ َد إِّلَْي َا َرُاو َد َعهِّ َوَشيهِّ

َما ُ  نََسْك َا بَََِّّهاَدتِّهِّ َدا َعْد ثِّ َميْن أَمِّ  َشاهِّ َُ ََل فََسأَْلُت اْلُحَسْيَن ْبَن اْلَحارِّ ييُر َمكَّيةَ قَيا

 َُ يب  ثُيمَّ قَيا يدِّ ْبينِّ َحاطِّ يو ُمَحمَّ ُِ يب  أَ ُث ْبيُن َحاطِّ َُ ُهيَو اْلَحيارِّ يَ ِّي بَْعُد فَقَا أَْدرِّ  ثُمَّ لَقِّ

ِّ َصيلَّ   ُِّ مَّ ْن َرُايو َد َهذَا مِّ ِّ َوَرُاولِّهِّ مِّ  ِّي َوَشهِّ يُر إِّنَّ فِّيُكْم َمْن ُهَو أَْعلَُم بِّاَّللَّ اأْلَمِّ

ُ عَ  ْ بِّي َمْن َهيذَا مَّ َْ َُ اْلُحَسْيُن فَقُْلُت لََِّّْيخ  إِّلَ   ل  قَا ُْ هِّ إِّلَ  َر لَْيهِّ َوَالََّم َوأَْوَمأَ بِّيَدِّ

 َُ ْ هُ فَقَيا ِّ مِّ ِّ ْبُن ُعَمَر َوَصَدَق َكاَن أَْعلََم بِّاَّللَّ َُ َهذَا َعْبُد مَّ يُر قَا الَّذِّ  أَْوَمأَ إِّلَْيهِّ اأْلَمِّ

َِ أََمَرنَا  ُ َعلَْيهِّ َوَالَّمَ بِّذَلِّ ِّ َصلَّ  مَّ ُُ مَّ   يححعياليارالاهلي الهيى يي يلي( َرُاو

 اي ريأنيعيايياي)يلني   :ايأهي يال :يني يليا،)الم مى ي(ي ي ن ،هم  يل ليال ، 

الي قايي ي ميييعيإاليزييه د يره:يييم ي(ي حاليي يا،همييي  يانيي يعاييياالا،يأ ضيي ي ي نقييي ي
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أنيي يمييىرييإن ،نييلي ييل)يالقييا (ي)الهييى ييال يي فيعيي يأنييليمييىري ي ليي ليانيي يال

ي واىرين ،هم  ي(

ي
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يايمساول في رؤية الهَلُ

 :حكم اتفاق المطالع واِتَلفهايي:األول ي

 لي ىريال(يي)ار  في ا ل ياأه:مي  ياأيأنح مه ل لئيهمئمياا ريال :م  ي لي)يي

م ينيع:مئين لض، ر ييحو ي عق يي لني   :اي مه يأحاي ي إنم ي لي ياالري  في

ي.ي(يفي اعتبار المطالع من عدمهل :م  يا

أنييال ي الا:ييااني ييليذلييكي هقويينيإليي يم مييميألويي فياأ ليايأني  ا عييايالا:يياانيا 

هيا،ي ألي، ر،َ ني ا ال ف ريالي  ،اع ي مه يا ح ديال،  ميحال ياال ف ريان يعاياال

يان ي مممم

الا،ين يعاياز رياأ:ايالىاحاي هاهير   هني احا ي ي الر نلايأني  ق رويالا:اانيا لا

يإل ياال ف ري ليذلك

ياها ن ي أله يال :ني ليذلكي يالر لثياي  ي ق روي  يالا:ااني لني  ا عايهاا

ال:مييثيياأ ليايأنييعيإذايرأأيأهيي ين:ييايالهيي ليلييزفيَيي م،يالا:يياانيالصييم في هييىيلييىل

ي أحماي أنليحهمفمي   لك

يُروا لُِّرؤْ ُصيوُموا لُِّرْؤيَتِّيهِّ َوأَ حم ي)م ح  هني ي يهي  ي يليالصيح (ي الحيا ثييَتِّيهِّ ْفطِّ

يرا ويع فيل مم يالمو:مم 

َيني الماهبيالر نليايأنيلال يأه ين:اير  مي هىيليىلياني يعاي لي عال، يمي الق 

 َعينْ ن ي حماي َ لنيني يعاياهللاي ي إَيح ري الح يمي يليذليكي ي يأر،هيعي وي:ني)

ثِّ بَعَثَتْيهُ إِّلَي ْمُت اليَيةَ بِّالََّّيعَاوِّ   مُ ُكَرْيب  أَنَّ أُمَّ اْلفَْ يلِّ بِّْ يَت اْلَحيارِّ َُ فَقَيدِّ ََّّياَم امِّ قَيا

لَّ َعلَيَّ َرَمَ اُن َوأَنَيا بِّالََّّي تََها َواْاتُهِّ َْ َُ َرأَْييُت الْ امِّ فَ فَقََ ْيُت َحا َُ لَْيلَيةَ اْل يََل ُمعَيةِّ هِّ

رِّ الََّّْهرِّ فََسيأَلَ ِّي َعْبيدُ  ِِّ ي َةَ فِّي آ ْمُت اْلَمدِّ ِّ  ثُمَّ قَدِّ َ  رَ  ْبيُن َعبَّيمَّ ُ َع ْ ا يَي مَّ ُهَميا ضِّ

َُ فَقُلْ  ََل َُ َمتَ  َرأَْيتُْم اْلهِّ َُ فَقَا ََل َُ ْي َاهُ لَيْ ُت َرأَ ثُمَّ ذََكَر اْلهِّ ُمعَيةِّ فَقَيا َُ  أَْنيَت َرأَْيتَيهُ لَيةَ اْل

يَةُ فَقَي َُ َوَصاُموا َوَصاَم ُمعَاوِّ َُ لَ فَقُْلُت نَعَْم َوَرآهُ ال َّا  فَيََل ْبتِّ  َياهُ لَْيلَيةَ السَّيكِّ َّيا َرأَيْ ا

يييَل ثَََلثِّييييَن أَْو نَيييَراهُ فَقُْليييُت أَ  ُُ نَُصيييوُم َحتَّييي  نُْكمِّ يَيييةَ تَْكتَفِّيييي بِّ  َو َلَ نَيييَيا ُرْؤيَيييةِّ ُمعَاوِّ

 ُ ِّ َصيلَّ  مَّ ُُ مَّ َُ ََل َهَكيذَا أََمَرنَيا َرُايو هِّ فَقَيا يَامِّ َِّ يَْحيَي  ْبيلَْييهِّ َوَايعَ  َوصِّ ُن لََّم َوَشي

 ثيأنيهيااياايالحيا لاياه هايالم  رضىني ليد  يهيي(ْو تَْكتَفِّييَْحيَ  فِّي نَْكتَفِّي أَ 

اِتَلُ بيي، والييراْس هييو القييوُ   ميي ي ويي،هي هيينيانيي يعايي ليرضييليهللايعهييعي

ليني مييعيأميي،اي ، ىعيي ي ي هييىيلييى أليي ليانيي يعايياالا،ي ييليال مهميياي)ييالمطييالع

ييييييييييييييييييييييي  حبياام،يالي   لايلعي  يالصح نم(

ي

 ميين المسيياول : ميين رأ  الهييَلُ وحييده ولييم يصييم ال يياَ  بقولييه قييوَلنالثانييية 

 ألهل العلم
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َد مِّ ُكُم الََّّ ف)َاأ لاي صىفي هىيلىليال مهىريلقىلعي   ل ي ي(ْليَُصْمهُ ْهَر فَ َمن َشهِّ

 الريي نلايالي صييىفي هييىيلييىليعايي  ي إَييح ري ر ا ييميعيي يأحميياي ار ميي ريانيي ي

يَ ي:ه ييه، ي،  ممممي ذليكيلمي ير اهيال ، يايييعي يأنيلي يالههابيله ََييعَيَّللاه يأَنه يَ  :هَني:َم يعب

ُروَن وَ  ْوُم يَْوَم تَُصوُموَن َواْلفِّْطُر يَْوَم تُْفطِّ َُ الصَّ وَن قتُ َح  يَيْوَم اأْلَضْ قَا اَليَ يحُّ ََ
نيعيلي ليأ هىديإَه دهيان ي ف:حي ي ه  يع ياني يعمي،ييي(َحَوٌ يَغ،ب بٌييال ، ايي)

اميي ي ييلي ادي–اهيحويي ير،هييعيحهايي ي ييلي ويي م:عي) ييى ىاي يي يال م عييمي(ي َييه

ي، وهو الراْس ه  يع يع مشمينوهايض مايام ي ليالامهقليي–الم  دي

ي

ي؟شواُ لوحده ، هل يفطر أم يتم صومه  من رأ  هَلُ حكميالثالثة: 
  يميرنعيالنياي ي يزيه د  يعيالم ي يلينيأ حهم يأنعيالي فا،يألىالنيأه يال :ي

ي، ، يالو ن يه يزىالي ي لحا ثيأنليه

ي

مي ي ي في ليافي قمهيعي يليال،  ييمن رأ  هيَلُ رم يان بمفيالة لوحيدهيالرابعة :

يع: يزالعي   لفميال م عم

ي

  نييعي يي نييلييو أن رْييَل صييام رم ييان فييي بلييد ثييم اييافر إليي  بلييد آِيير الَامسيية :

ْوُم يَيْوَم تَُصيوُمونَ  ى عي  هنيلحا ثي) ،ي:ياي  يلرن(يأزياعي ي يليىيَي  ،يإلي يالصَّ

ني ى يي يأي28أنييعيالي ييهقصيي ييى عييعيي يوييه ي ي ايياايلييىيعاليي يإاليغيي، ويزم

هيىي ياهبيلشه،يالي هقصي مفا،ي  يأهي يالا:يايإنيأ اي، اي  قضيلي ي ي   يعي ي 

نيالي اليىيامممي ار م ريان يعرممم ي ي  نيلمي ي الشيه،  ىأيال: هميالاي يالش   مم

يلن ني ىهاىنييع:معي م فيالمىفيالزاما أي(ي ى  ي 31)

في ،رينم ياأ ،  ي  نعيههي ي حقي ي يم فيالشيه،ي   ي د ين ي في يم يا  ل ىاو

مييم ي(يي المييىفيالزاميياي ييىريالر 28(ي لنييعيلييني صيينيزييه،اي الشييه،يالي الييىني)28)

ينعيمائي ى عي ا  يالياَ ق الي هللايأع:ن  

ي

 يأنيالحييا ثييرؤييية َل بالحسييابن إثبييات دِييوُ الَّييهر معتبيير بالإاييالسادايية

 الير يبيأنيعي.يلي لياني ي ممميمي يليالف ي  أيالالاي،أياي)يل،  يمالصىفيع: يايع: 

ماييئين لوييهميالصييحمحمي ا فيي ريالصييح نميأنييعيالي  ييى ياالع ميي ديع:يي يحويي وي

اله ىفي يامي يمايئيعهيعي يليالصيحمحم يأنيعيلي ليايميإني يأ يميأ ميميالينال يبي ي الي

ينحويبي ي يى ىايل،   ييعي ي أ اي، ايل،   يعيويلي.ي الم  مييايع:ي يالحوي وي ييل
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اله لي يام يأنعيضي لي يليالشي،  مي ي ا يا ي يلياليا  ي ي هيىي  ايقي يليال قي ي

ي(يا.يهـيا  ع ع:نيالحو وي

يإنيالسيابعة : مين كيان فيي بليد كيافرة في بييي أن يتبيع ْماعية المسيلمين ه ييا 

ي اي نيلهيينيهمئيميأ ي ،اييزي ي ع:ميعي  ييىأييهم عييمي ي يالمحققييم ي ي يأهيي يال :ييني

ي ،ل هنح  يالي ز ا اي ف،ل يإل ي

هيي يلييىالنيأياييالثام يية : إذا قامييت  البي يية عليي  أنييه رم ييان فييي أث يياء ال هييار

ياال :ن

نيعياليقضيلي هيىيليىليع  يميأهي يال :يني ييأاأ ليايأنعي مويكينقميميالميىفي يميني 

ي م فيلني امئيالهممي  يال:م ي

ي زي الر نليايأنعي صىفينقمميالميىفي الي قضيلينوياعياني يحيزفيل مي،يني يعاياال ز

ْن َعيي ي يأر،هيعيالشيم  ني هىي اهبيان يحزفي ار م ريان ي ممممي ي دلم يذلكيا

َُ أََمَر ال َّ  ُ َعْ هُ قَا َي مَّ  ْبنِّ اأْلَْكَوعِّ َرضِّ
ُ بِّيُّ َصيَالََمةَ يْن  َعلَْييهِّ َوَايلََّم رَ لَّ  مَّ يًَل مِّ ُْ

َِّ أَنَّ َميْن َكياَن أََكيَل فَْليَ  ْن فِّيي ال َّيا يْم بَقِّ ُصيأَْالََم أَْن أَذ ِّ َكيَل أَ هِّ َوَميْن لَيْم يَُكيْن يَّيةَ يَْومِّ

ينٌوي ي ،ضيعي ي ،ضي ي ي(ي صم فيع زىرا ياي نفَْليَُصْم فَإِّنَّ اْليَْوَم يَْوُم َعاُشوَراءَ 

 نقمئياأحال فياأر،أي ي ال مهيىريع:ي يأنيأحالي فيع زيىرا ي هويىرميهمم ي ي

  يعي زيم يا،َي في هه يال  مم،ينم ي م فيالف،ضي الفا ميلمي يأال ليعي ي اي في

يوقوُ عامة أهل العلم أحوط ول أعلم  يههميالقىاعاي ي

ني ضي يأ هامعيايالحهفمميالي ىا قىنيان ي ممممي ليهياهيالمويللميامي يلياي ني ياليا

ي ياهاهنيهييىا يإنشيي  ينمييمير ضيي ني يي يالههي ريإذايلييني لايي ي ا:قيي ي ي هييىي يياهب

ي ،هىتي

ي ل لعيأنىيدا دييالي  رائي لير  مياله ليدع   :  فاودة

ي

ني ي ي  يبيع:ي يالالي  ،يإذايأَي:ي)وشروط وْوب الصوم أربعة أشياء الاَلم (

ينيالصيىفيعاي د يزي،اله يا، مي ني الالفي،لض  ير ض نيأ :م ياي نيأ ي ، ياايأ

ي ه  ليا، م ن

ي لم يأر،هعيأنىدا دي غم،ه (والعقل قوله ) والبلوغ ُ َعْن َعاوََِّّةَ َرضِّ  َعْ َهيا َي مَّ

َُ ُرفِّيأَنَّ  ُ َعلَْييهِّ َوَايلََّم قَيا ِّ َصيلَّ  مَّ َُ مَّ  َحتَّي  ََلثَية  َعيْن ال َّياوِّمِّ لَيُم َعيْن ثَ َع اْلقَ  َرُاو

 ِّ يبِّي  لي ليالا ي رييأنيعي ي(يَْكبُيرَ  َحتَّي  يَْستَْيقَِّظ َوَعيْن اْلُمْبتَلَي  َحتَّي  يَْبيَرأَ َوَعيْن الصَّ

يزىاهاي هللايأع:ني لع  ححعياألا نلي لي)ياأر ا (يغم،ي حفىظي

ي
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ُ نَْفسييياً إَِّلَّ وُ )لقىليييعي  ييي ل يي) والقيييدرة علييييه(  ي لىليييعي  ييي لي(ْايييعََهاَلَ يَُكل ِّيييُل م 

َ َما اْاتََطْعتُمْ )  (فَاتَّقُوا مَّ

 

 قوله ) فمن عَي ع ه لكبر ، أو مرض َل يُرْ  لواليه أفطير ، وأطعيم عين كيل

  الييلمي، ضياليايي ،هي أ ي ياي (مد بر أو نصل صاع من  ييره يوم مسكين

اي ،ضييعيي مييل ليالاليي فيع:مييعي ي أ يي ياليياييالي  ،هيي ي  الي ،ضييعي يي قييايار :يي

ي ي لي ا ميالصم في-ن ايإهم عهنيع: يأنعي فا،ي-ال :م  يع: يلىلم ي 

 :ينيي نيعي ي، يالصيم فيل  يزهيإنيع زيع يالصم في ي ي ا يميي يأ  لقىلياأ لياي

يممي ي لىليل:ش   مم. هىي اهبيالم لالي  بيع:معيالفا م

مي ي ويالمه ي هيىي ياهبيالحه ن:ييإال ي فيي القىليالر نلياي فاييع ي يم فياي ي يىف

ْسيكِّ  )تعال لقىلعي يقُونَهُ فِّْديَيةَ َطعَياُم مِّ يَن يُطِّ مويئيلي)اني يعاي ليلي لي(ين  َوَعلَ  الَّذِّ

ني  نيأني صييى  ي ما ميي ماالاميي، يالي ويي  الميي،أ ياليل:شييم يالالاميي،يهييل هوييىرمي

ر اهيالا يي ريي ي  ييليلفييكيل:حيي اني الامهقييليعيي يانيي يي ييىفي وييالم ي(ي اليي نيايي 

ي–نوهاي حمحيي–عا لي

يليي ليانيي يعايي لي)ي لييني يي،رصي ييليهيياهياآل ييميإاليل:شييم يالالاميي،ياليياييالي اميي 

ني يني يالصم في ي الم، ضيالاييع:نيأنعيالي شف (ي ي ل ليم نئيالاهي نلي)يااي،يأ

ايي،ي  ا ييني(يأر،هييعيعايياال، اري  لييكي يح يي يايي نيالي اميي يالصييم في ي اليي ني ف

 وهذا هو الراْس ول أعلم َهاهي حمحي

 

يار :يايأهي يال :يني يلي قيااريا،ال ي فيقوله )ميد بير أو نصيل صياع مين  ييره(

ميأ ي يي القىلياآلر،يأنعي)ي يا(يَيىا ياي نيحهاي  يذا،هيالمصهاياأ لي  لقىلي

اي(ي يليا،ال ي في)يز م،يأ يغم،هي  يلىتيالا:ايلم يه  يع يان يعا ليأنعيل لي 

ي ع يان يعم،ي)ي ايحهام(ي هىي اهبيالش   ممي هىيال،اهحي

ي

ي لييعيأ ضيي يأني صييه يال   يي ي  يياعىيم مييم ي وييالمه ي ي لا:ىنييعي هييىي ااييى ي قييا

أنيعي يه يهفهيمي ي يم، ياي ياع يم ميم يي) حيع يأن ين ي  ليكيرضيليهللايعهيع

ي والمه (

ي

ىوي زي،اليالصيحميأني الفي،رينيم يزي،اليالىهيقوله : )وشروط صحته اتة ( 

ياأ ،يلايالي  بيلالهعي صحي  ي  ع:عياصىفيالمممز

ي
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َ َعيْن ُمعَياذَةَ قَا لما أِرْه مسيلم  (قوله ) انقطاع دم الحيض وال فاَ ْلُت لَيْت َايأ

ْوَم َوََل تَ  ي الصَّ ُُ اْلَحاوِّضِّ تَْق ِّ ي اَعاوََِّّةَ فَقُْلُت َما بَا ََلةَ فَ ْق ِّ يَّيةَ لصَّ قَالَيْت أََحُرورِّ

ُُ قَالَييْت َكييأَْنيي َ يَّيية  َولَكِّ  ِّييي أَْاييأ ييتِّ قُْلييُت لَْسييُت بَِّحُرورِّ  َِ فَ ُييْمَمُر بِّقََ يياءِّ يبُ َا ذَلِّيياَن يُصِّ

ََلةِّ  ْومِّ َوََل نُْمَمُر بِّقََ اءِّ الصَّ نفيلياأ ي،يي صي،ايع:ي  أر،هعيالا  ريي قي( يالصَّ

ينقض  يالص  

ميمياا يمي اني ي مم أ ض ين ،هم  يأنيالحي مضيالي صيىفي يحالي هيالهيى يي اني يل

أني غم،هني ي يلم ي ليالحالمميأنيالحي مضي قضيليالصيم في الي قضيليالصي  ي

ينعيالي  ال،رين  فيالص  الصىفيالي ش يلض  هيأ

ي

ي    ي هايالحمضي ليأييهز ي  يأهزا يالههي ري ي  نيعي فويايالصيىفييمسألة :

ي لىيا نيلا يغ، ويل،صيالشم ينالمقم

ي

يلا يالف ،ي نىتيالصيم في أري،تيال وي ي يحيالصيىف وللمياي يإنيانقا يالافي

نيال ويي يلييم يزيي،ال يلصييحمين ييافيالصييحمي يأياليياييليي لين يي فياأ  اعييلي

يالصىف

ي

ي

لمي يي لم يهلييالو يال لي  ،في مه ييالصالي ه   عي  ض رهيقوله ) التمييي ( 

يالايي فهنيال ا وي   ،فيال ىاوي

ه(  مره به ، وضربه علييه ليعتيادقوله )فيَب عل  ولي المميي المطيق للصوم أ

ذ  قَالَيتْ  )  ذلكيلم يأر،جيالشم  ن ِّ بَي ِّيعِّ بِّْ يتِّ ُمعَيو  ُ َل ال َّبِّييُّ أَْرَاي َعيْن الرُّ  َصيلَّ  مَّ

ييرً ْن أَْصييَعلَْيييهِّ َوَاييلََّم َ ييَداةَ َعاُشييوَراَء إِّلَيي  قُييَر  اأْلَْنَصييارِّ َميي يَّييةَ بََس ُمْفطِّ  ا فَْليُييتِّمَّ بَقِّ

هِّ َوَمنْ  ِّ ُمهُ بَ  أَْصبََس َصاوًِّما فَليَُصْم قَالَْت فَُك َّا نَُصويَْومِّ َْ ْعُد َونَُصو  ْبيَانَ َا َونَ عَيُل ُم صِّ

ْهنِّ فَإِّذَا بََك  أََحُدُهْم َعلَ  ا ْن اْلعِّ ْ يَد اهُ ذَاَ  َحتَّ  يَُكيومِّ أَْعَطْي َ لطَّعَالَُهْم اللُّْعبَةَ مِّ َن عِّ

ْفَطارِّ   (اْلِّ

يَي يع:ي يالصي  ي ي لمياهي يىفيالصيالين ،ال ليمي أ  يضي،نعيع:ي يالصيىفي قم  

 يي ال مهىريع: يأنعي   :نيالصىفيلوا ي  ض،ويع:معيل ش،يلم َ يع:ي يالصي  

هللاي  اهبيالحه ن:ميأرهحيأنيالصىفيأز ي  يالص  ي  ع ا،تيليعيا،ال ليمي ي 

يأع:ن

ي
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ين ، أو أ ميي ين ،همي  يقوله : ) العقيل ( ُْ لييه عقوليه ) لكين ليو نيو  لييَل ثيم 

 لميي ينييعيهميي ينييم يالهمييمي ا، ويي  ي يأيْميييع ال هييارو أفيياق م ييه قليييَل صييس(

هُ ُ  َطعَاَمييَتْيرُ )يه، ، يع يالهالي : يهللايع:معي َي:نييأَنبلع ييبيأر،هعيالشم  ن

يِّ  ْْ يَاُم لِّي َوأَنَا أَ لِّي الص ِّ ْْ ْن أَ ي(َهاةُ بِّعََّْرِّ أَْمثَالِّ َواْلَحَس َ    بِّهِّ َوَشَرابَهُ َوَشْهَوتَهُ مِّ

ي

اييىلياآلري، القيي الشي   مميا يلم:مي قوله ) من الليل (   ن ال ف رقوله ) ال ية ( 

ي هيىيليىليالم لالميمي ي ال ي في يليذليكيأنيالهممي الفيلي يليناا يميزيه،ير ضي ن

 ْسهيو اليرا اهليه يزه،ير ض نيعا د ي احا ي يأ يأنعيم مىنيعاي د ليالري نلي

يلما أِرْه أهل الس ن  بيَ :ه يَّللاه يَع:َم يَحف َصمَيَع   ََي:هيالههابل  يَ  يْع َميَنيلَي َليعب مِّ َْ ْن لَيْم يُ

يييَاَم لَييهُ  ييرِّ فَييََل صِّ َْ يييَاَم قَْبييَل اْلفَ ىعيي ي اليي،اهحيراييئي ،  (يلاليي يهيياايالحييا ثياليالص ِّ

يَحف َصمَيَحاب ٌثياَلينَ  ،ب  ع يَ ،   ىيال ، ايلَ َليي لفع يَحاب ث  يَهاَيع  يإباله ي َيي ب   يعب لَيا يايال َىه 

ي ل ع يَ ه َىيأََ يحُّ يع َمَ،يلَى  يان  ب ينَ  ب ٍيَع   َييَع    ليليني يعمي،يأ ضي يىيليىليا(ي هيير  ب

ي  يالصح نم(   لاييان ي ممممي )لم يلهم ي

ي

يدر ي معي م فير ض ني الالف ر ي  ىفيالهاري ي ري،جي) لكل يوم واْب(لىلعي

يجي وي:نزيمئ يلمي ييأري، لاي ي م زي يإنش  ينممي  يالهه ريإنيلنييينعي م فيالهف 

ي ُ َعْ َها قَالَتْ َع   َي مَّ َُ لِّ  َعاوََِّّةَ أُم ِّ اْلُمْممِّ ِّيَن َرضِّ ِّ قَا ُُ مَّ ُ عَ ي َرُاو لَْييهِّ  َصلَّ  مَّ

ْ يَدُكْم َشيْيَء قَالَيتْ  ْ يَدنَ ُت يَيا َرُاي فَقُْليَوَالََّم ذَاَت يَْوم  يَا َعاوََِّّةُ َهيْل عِّ ِّ َميا عِّ َُ مَّ ا و

ِّ َصيلَّ َشْيَء قَ  ُُ مَّ َرَج َرُاو ََ ن ِّي َصاوَِّم قَالَْت فَ َُ فَإِّ ُ ا يَتْ  َعلَْييهِّ   مَّ  لَ َيا  َوَايلََّم فَأُْهيدِّ

 ِّ ُُ مَّ ييَع َرُاييو َْ ييا َر اَءنَييا َلْوَر قَالَييْت فَلَمَّ َْ يَّييةَ أَْو  ُ  َصييَهدِّ ُت يَييا َعلَْيييهِّ َوَاييلََّم قُْليي لَّ  مَّ

يَْت لَ َا ِّ أُْهدِّ َُ مَّ اَءنَا َلْوَر وَ  َرُاو َْ يَّةَ أَْو  َِ َهدِّ َِ قَيْد  َُ َميا ُهيَو قُ َشيبَيأُْت لَي ْليُت ْيئًا قَيا

َُ قَييْد ُكْ يي ئْييُت بِّييهِّ فَأََكييَل ثُييمَّ قَييا َِّ َُ َهاتِّيييهِّ فَ َُ َطْلَحييةُ بَْحُت َصيياوِّ ُت أَْصييَحييْيَس قَييا ًما قَييا

لَي َُ ذَاَ  بَِّمْ يِّ ِّْ فَقَيا ي ًدا بَِّهذَا اْلَحيدِّ اهِّ ََ ثُْت ُم يرِّ الرَّ ةِّ فََحدَّ َْ يلِّ يُ يُْ يْن َمالِّ يَدقَةَ مِّ هِّ ُج الصَّ

 يغم،هيعي يأني اريي ر،هعيعااال،(ي لم يأفَإِّْن َشاَء أَْمَ اَها َوإِّْن َشاَء أَْمَسَكَها

ىايال.ي)يأنيأن يال:حميا ني ل ليأه:عي  يالضح ي ي مقىليه يعهاانيغاا ي ي نيلي ل

،هييعي يي في ي ليي ليإنييلي يي مني(ي َييهاهي ييحمحي ي  ييحيعيي يأنييليه، يي، يأر

يالامهقييلي ييليالالايي،يي ي عيي يانيي يعايي ليأر،هييعيالاحيي  يي ييلي)  يي نلياأميي ر(

ي. هىي اهبيالش   ممي الحهفممي

ا ثي يل ميىفيحي يلي يم فيالهفي يي القىلياآلر،يايالنياي ي ي اميئيالهميمي ي يال:مي ي

نيهيياايالحييا ثي  صييصيلحييا ثيأيأرْييس حفصييميالويي ن ي ي لييىليال مهييىر

يحفصم
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ي

ي

يوقت من ال هار له أن ي َّ ء ال ية؟ واِتلفوا إل  أ  وللميي

ي

يعالي لا:اأ لينم عيهمم يالهه ري هىي اهبيالش   ممي ي ل ليالحه ن:مين ايالز ي

يمهي  الر نليايإل ي لئيالضح ي يأنه ينصايالهه ري ي ىهيبيأني م يايالصيىفيإل

عيي ييميي ريالويي نقمي ي لميي يهيي  ذلييكي يياهبيالشيي   ممي الحه ن:ييميلآي ي اليي،اهحي ييل

يأنييعينيياايلييعيالصييىفين ييا  ي الييئيالشييم ي ي صيي ف(يأر،هييعيانيي يأنييليزييمامحا فييمي

ي غم،هي َهاهي حمح

ي

 ين ييضيأهيي يال :ييني ييم فيالهفيي يالم ييم يالمقصييىدياصييىفيع، ييميَيي رهايامسييألة

 ع زييىرا ي ي قيي لىايالنيياي يي ي اماييئيالهمييميلهيي يح يي ي حصيي يالفضيي ي اأهيي،ي ي

ىالي إنياي نياأحييي–أع:يينيأنياآلمي ريليني فيي،ري يليذليكي هللايي– اليايي نهي،يلييلي

ي اممئيالهمميله ي هللايأع:ن

ي

اي ينهي ينيالهميميالي :يزفيالهأي) قوله فمن ِطر بقلبه ليَل أنيه صياوم فقيد نيو  (

ين يهىيناعمي

 :صىفنياأا يدلم يع: يأنعي ، ايلأالصوم(  ) وكذا األكل والَّرب ب يةلىلعي

ينيهللااايي ينم ييعي يأ يي ي قولييه ) وَل ي يير إن أتيي  بعييد ال ييية بم يياُ للصييوم( 

اُ إن ) أو قيأن تياأا ي الش،وي ال م  يإل يآري،يال:مي ي.لىليعييَاح نعي    ل ي

ا يل لهي يزي ي إنم ي اا:هي يليى،   نعيأراديال ا، يأ يال حقم أشاء ل  ير متردد( 

يغم،يه  ف

ي.نمهميالصىفيي

م ييان إن كييان  ييدا ميين راي)ييوكييذا لييو قيياُ ليليية الثَلثييين ميين رم ييانلىلييعي)يي

ي(ر وي ر إن قاله في أولهففرضي ، وإَل فمفط
م ي ي ي ميالموللميله ي يىر  نياأ لي يايامي يلي ليالمي   يأني قيىليذليكيلم:يميالري

نياأ يي يهييىيالصييم في ي لييني راييئي  اليهييااير ضيي ني صييم  عي ييحمحعي يأ

ياأ  ي صحي م  ع

ر ض نيياا يني قىليلىيا نيغمميايأني قىليذلكي ليأ لير ض نين  الصىر يالر ن

نينم عيههي ي  ي،دد ي ي ليم ي  ني م  عيالي صحيع: يالماهبي يأ هىي ،ضلي ي

 يم  عيانياأ  يهىيالصىفين  فيالصىر ياأ لي ي ي ال، ا يمياأري،أيهه يإ
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 ي،دديليم ي يليالهميمي يإنمي ي يليلنيأيوهو اليراْس حمحي هىيار م ريان ي ممممي

يتيزه،ير ض ني ي هللايأع:نماى

ي

أييرايي يالصييم فيا، ويي  يعيي يضييه المسييا  عيين المفطييرات ( قولييه : ) وفر

ييْيُ   لَُكييُم الْ بَيييَّنَ َوُكلُييواْ َواْشييَربُواْ َحتَّيي  يَتَ )المفايي،اتين ،هميي  ي ي لقىلييعي  يي ل  ََ

رِّ  َْ َن اْلفَ ْي ِّ األَْاَودِّ مِّ ََ َن اْل ي.(ياألَْبيَُض مِّ

، وي ليئيالصيم في م يايإلي يغيي) من طليوع الفَير إلي   يروب الَّيمس(لىلعيي

ييَاَم إِّلَي  الَّ )الشم ين ،هم  يلقىلعي   ل ياي يواْ الص ِّ ،وي  ي  ييالم يي(لْييلِّ ثُيمَّ أَتِّمُّ

ي.ام يحال هيان يعااالا،يي  يال:م ين ،هم  

ييَليَّللاه يَعه ييع يلَيي لميي يأر،هييعيالشييم  ني يي يحييا ثيعميي،ينيي يال ايي ويي ي َليلَيي لَيَرضب

ََ:هي يَ  بيَ :ه يَّللاه يَع:َم عب يَّللاه َ ىل  يْن َهيا هُ  لَّْييلُ أَْقبَيَل الَنيإبذَايَر يْن َهيا  َيا َوأَْدبَيَر ال ََّهيامِّ ُر مِّ

ياوِّمُ  فياني يحيز يعاياالا،ينق:يعي  ين ،همي  يي(ُه َا َوَ َربَْت الََّّْمُس فَقَيْد أَْفَطيَر الصَّ

  الهى يي غم،هن

 

الف ي،يي  يالف ،ياأ لي ي هىيالموم ياح ،ا ا يي) من طلوع الفَر الثاني (لىلعي

بيَعي  يال ذوي ذلكيلم يأر،هعيالشم  نيال يَّللاه يَعا ياب ين ي ب ََي لبنب ي َ ييأَنبميعبيَعي   يَر بييأَنه ىَليَّللاه

ََ:هَنيلَ َلي يَ  ُن بِّ َ :ه يَّللاه يَع:َم عب  اْبيُن أُم ِّ َربُوا َحتَّي  يُ َيادِّ َ ُكلُوا َواْشيفَ لَْيل  إِّنَّ بََِّلًَل يَُمذ ِّ

ًَل  ُْ َُ َوَكاَن َر َُ يُ  أَْعَم  ََل يُ َادِّ  َحتَّ  َمْكتُوم  ثُمَّ قَا ي(َت أَْصبَْحتَ هُ أَْصبَحْ لَ قَا

يَليَّللاه يَعه َهي يم يأر،ه هيع يع ل ُُ  ُن بِّلَْييل   يُيَمذ ِّ أَنَّ بِّيََلًَل َكيانَ  مبَشمَيَرضب َُ َرُايو فَقَيا

ُ َعلَْيهِّ َوَالََّم ُكلُوا َواْشَربُوا َحتَّ  ِّ َصلَّ  مَّ نَّيهُ م ِّ َن اْبيُن أُ   يُيَمذ ِّ مَّ ُن  َمْكتُيوم  فَإِّ  ََل يُيَمذ ِّ

رُ  َْ ن ي (َحتَّ  يَْطلَُع اْلفَ َب ي( َُ ذَاْن يَْرقَ  ذَا َويَْ يِّ َما إَِّلَّ أَ ذَانِّهِّ أَ َولَْم يَُكْن بَْيَن  )لَ َليال قَ 

 

 يبدأ الصيام بطلوع الفَر؟ أو طلوع الَّمس!؟ اِتلل أهل العلم مت وقد 

ل يييمطياأنيييمضيهيييىيضيييى يالشيييم ي ينيا ييي يال:يييى يالشيييم يأيالقيييوُ األوُ :

 ال ييمطياأَييىديهييىيَييىاديال:ميي ي يح يي هنياميي يأنيا،هميي  يليي فيع:يي يأنيآريي،يي

 هياايالقيىلينوياعياني ييالهه ريهىيغ، وي الالكي اليىنيأ ليعيهيىيال:يى يالشيم  

 ي أ يي يالحيي  كي ييليياليال ،اييل(يلا مفييمي يي يالويي:ا/3/257ه، يي،ي ييلي فوييم،ه)

وقفييت حىريح يي ي  ضييحيالف يي،ي الييايي(ي   يي يلييىلهنيهييىا يالويي4/166الفيي ح)

فيه ْوال السحور وإن ات س الفَر مادام أنهيم  –ول أعلم  –عليه من اآلثار 

لالي ي.يأع:ينيفكأن السحور مربوط ع يدهم بإقامية الصيَلة وللم يصلوا الفَر ، 

عها  يَ ريآم ريالصيح نمي يلي لي)ي هي ال يي-رحمعيهللاي–ل ليإَح رين يراهى مي
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نييم ياأايي ي نييم يالصيي  يالمال ىنييم(ي)ي هييا بيالوييه يالنيي يالقييمنييلييني يي، اي ،ليي 

يايهليالىراد ي ليذلكييم ر اآلي(يي3/334

ي

 يلي لييَي لنيني يعاميايلي لياهيئي يلييعن أبي بكر الصديق رضي ل ع يه -1

اِييرج ح يي،يأنييليناليي،يالصييا  ي ي صيي: يذاتيلم:ييمي يي يزيي  يهللاي يميينيليي لي

 ييئي ق:ييئيايلييايار فيي ي ييلي يليي لي  ،هييئيميينيرهيفييانظر هييل طلييع الفَيير

 يياِيرج فيأنظر هيل طليع الفَيرالوم  يأنمضي ي ص: ي  يز  ي يمينيلي لياي

فقياُ هييت اآلن  لاياع ،ضي يليالويم  يأحمي،ي ي  ،هئيمنيره ئي ق:ئ ي

ر،هعيالاارلاهلي ي ر،هعينويهايآري،ينحيىهي لي لي، فأبلي ي احور  ( أ

ري،يعي يأنيلي)يإَه دهي يحمح(ي ي  يححعيالحي  كي يليالفي حي ي ليعيلفيكيآ

م قي) نال،يأر،هعيان يأنليزماميع يَ لنين يعاماياأز  ليأنيأن ينال،يلي ل

 (ي ححعيان يحزفي الح  كي ليالف حيفااترني من الفَر ، ثم أكل

 

 اني يه، ي،يعي يحاي ني أري،جيعلي بن أبي طاليب رضيي ل ع يه ، عن  -2

 ، أتيت  عليا هو معكسر بدير أبي مواي  فقياُ ) ادن( فقليت ن يالح رْ

قييم أأنييي أريييد الصيييام ، قيياُ ي أنييا أريييد الصيييام ، فلمييا فييرغ قيياُ للمييمذن 

  يليَيهايحاي نيني يالحي رْيذاي،هياني يحاي ني يلي)مق  يعي(ي لي ليالصَلة( 

يالشم يأحمايز ا،ي)ي  ن ليمقم(

ي

ي يأر،جيان يأنليزمامي غم،هيعي عن عبد ل بن مسعود رضي ل ع ه  -3

ه فييأِرج ل ييا ف ييل اييحوره أتيييت عبييدل فييي دارعيي  ،ينيي ي ايي،يليي لي

ليل ليالشم يأحمايزي ا،ي ييفتسحرنا معه فأقيمت الصَلة فَرْ ا فصلي ا(

   :مقعيع: ي فوم،يان يه، ،ي)يَهاهي حمح(

 

 يأر،جيان يانليزماميع يإن،اهمنيال ممليعييعن حذيفة  رضي ل ع ه ، -4

 لي نيإل يالالى مي ي :م يال:ي يالف ي،ي يلي ضانمعي يل لي)ير،هئي  عي لير

قي لي ي ي يا نيأحاي هالنيآا يأ يز رن ليل:ه يأ  يره ي ، يايالصيىفي ي ي ه

اي يأ يلالهلي.يمنيَ،ن ي يح  يإذاياَ اال عين لص  ي ي ق ليه ي يهالنيأحيايآ

ف يييُ ثييم تسييحر زيي رن ليل:هيي يأ يي يرهيي ي ، ييايالصييىفي ي يي يليي ليلالهييلي ي

 (ي  ححعيالح  كي ليالف حفصل 
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قاُ لم يكونوا يعدون الفَير فَيركم عن أبي ال ح  مسلم بن صبيس قاُ  -5

ميأر،هيعياني يأنيليزيما، إنما يعدون الفَر اليذ  يميا البييوت والطيرق ( 

انيي ي مممييمي ييلي)زيي،تييالهييى يي ييلي)الم مييى (ي  نوييهاي ييحمحي ي ذايي،

ي  وي:نيني يالصيامح. ع ي و، ري ر:عي(ال ما (ي ي يان ي ف:حي لي) ، عع

ل الم يذر ) وكيان إايحق يمييقياُ ابين    الالى لي  يأ اَطيمقي تيال ي ن م 

ذايي،هيالهييى يي ييلي إليي  هييذا القييوُ ميين  ييير أن يطعيين عليي  اآلِييرين (

 لييي لييالهيييى ييرحميييعيهللاي)ي حالييي يأ يييح نه يعييي يي(6/324الم مييى ي)ي

اأعميي،ي ي إَييح رينيي يراهى ييميأنهميي يهييى اياأايي ي غميي،هيإليي يال:ييى ي

ين ي يحيعي ياأعمي،يلي ل)يليىي(، وَل أم ه يصس ع هماالشم ي الي.يل:ئ 

الشه، يلص:مئيمني وح،ت(ي ير،هعيإَح ريع ي ام يأنعيَم ياأعمي،ي

 (3/233 اا،هي َهاهي حمحيذا،هيان يالقمني ليح زمميَه يأنليدا د)

ي

بيىي يياهاأايي يإليي ي لييئيال:ييى يالف يي،يالريي نلي ي هيي حيي يييوالقييوُ الثيياني :

ني ياهمهىريأهي يال :ينياينيحالي هياني يالمهياري ممي ينق:يعيالهيى ييعهيعي ي حالي هي

عايياالا،يإهم عيي ي ي نٌقيي يعيي يعميي،ينيي يال ايي وي انيي يعايي لينق:ييعيعييههنيانيي ي

لميي يأر،هيييعيي، وهييو اليييراْسالمهيياري يذاييي،هيالهييى يي يييلي)زيي،تيالمهييياو(ي

َهيي يالشييم  ني يي يحييا ثي ييَليَّللاه يَعه  ُن بِّلَْييياَن يُييمَ َكييأَنَّ بِّييََلًَل َع مبَشييمَيَرضب َُ ذ ِّ ل  فَقَييا

ُ َعلَ  ِّ َصلَّ  مَّ ُُ مَّ نَّيهُ َن اْبُن أُم ِّ َمْكتُوم  تَّ  يَُمذ ِّ بُوا حَ ْيهِّ َوَالََّم ُكلُوا َواْشرَ َرُاو  فَإِّ

رُ  َْ ُن َحتَّ  يَْطلَُع اْلفَ ي(ََل يَُمذ ِّ
ي

بيَ ي:ه يَّللاه ييأر،جيأنىيد ادي أحماي وللميا يَّللاه َ يىل  يأَنبليه َ،  َ، َيلَي َليلَي َليَر َع  

ََ:هنَي يَ  َع أََحدُ ي)َع:َم عب يَي إِّذَا َامِّ هِّ فَيََل يََ يْعهُ َحتَّي  يَْق ِّ نَياُء َعلَي  يَيدِّ ُكْم ال  َِّداَء َواْلِّ

ْ ييهُ  تَييهُ مِّ َْ هيياايالحييا ثيليي ليأنييىيحيي  ن)يلييم ينصييحمح(ياميي ي ييلي)يال :يي (ي(  َحا

 أع:ييعيانيي يالقايي نين لشييكي ييلير  ييع ي ضيي فعي يي حبي)المهيي ر(ياميي يحاليي هي

ال مهييىريع:يي ي ي ليياي ييححعيالحيي اني ياألايي نلي يي يالمهيي  يي ييليالفييمض

ر فيالحا ثيلض فعي ي  نعينم ،ديال:ى يالف ،يالص دريح،فياأاي ي ي ليىي

ا نيياأن  ي يلي ياهي ي هيىيظي ه،يحيا ثيع مشيمي يليآذانيني ليامي يَيا يأني

نهليال،َىلي : يهللايع:معي َ:نيعي فيليني وي ر ي يىر يد نيأري،أي ي هيااي

ه، ي، ي يأنياآلمي رييهىيال،اهحي يأ  يآم ريالصح نمي هليالي شهايلحا ثيأنل

َيف ريهياايأ ي يا، اليع: ييهىا ياأا ي ا:قي ي ي يليني صي يالف ي،ي يأ يح ي ي
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ايىنيحا ثيأنليه، ، يالو ن ي  نيال يىا ي ميعي يلي يىر ي احيا ي قيطيحي لي

ين  ي ليالمايأ يع: يالم ما ي قط ي هللايأع:نا،

ي

ُ ي أعميا) وا  ه اتة : تعَيل الفطر ، وتيأِير السيحور ، واليييادة فيلىلعي

لهم ليِ الَير ، وقوله ْهرا إذا ُشتم : ) إني صاوم( وقوله ع د فطره : )) ال

 ، وعلي  رلقيِ أفطيرُت ، ايبحانِ ، وبحميد  ، اللهيم تقبيل م يي إنييِ صيمتُ 

 (ر ، فإن عدم فماءإن عدم فتمأنت السميع العليم( ، وفطره عل  رطب ، ف

 

فا،يال :ني ليهىا ياليالير فينم يأه يقوله)) وا  ه اتة : تعَيل الفطر(

 فيين ادي حق يغ، ويالشم ي يام يحال هيان يه، ،ي غم،هي ي إنمي يار :فيىاي

يع: يلىلم يوقت اَلاتحباب

ميمي ين ايالص  ي هىيلىلين ضيأه يال :ني ههنيان يحاميبي ي يالم لالياألوُ :

يي دلم يذلكي  يأر،هعي  لكي َم ب ح  يالي،ه يَعا اب ين  ب َمم اب يح  ََ َر نَّ ُعَميأَ َع   طَّيابِّ ْبيَن اْل

ييَن  َب حِّ َل لَّْييلِّ اأْلَْايَودِّ قَْبيانِّ إِّلَي  الْ ُظيرَ يَ َوُعثَْماَن ْبَن َعفَّاَن َكانَا يَُصل ِّيَانِّ اْلَمْيرِّ

َِ فِّييي  يي ييََلةِّ َوذَلِّ ييَرانِّ بَْعييَد الصَّ ييَرا ثُييمَّ يُْفطِّ ايياالا،يليي ليانيي يعي(َمَ ييانَ رَ أَْن يُْفطِّ

ححعيالهييى يي ييليالم مييى ي.ي/يالفيي ر ر(ي  ييي7/185)ي ييحمح(ي)يال مهميياي

لال ي معينزا ي ليَم  يحمماين يعاياال،حم ي ي يعمي،ي عرمي ني ي لي لياني ي

نيعميي،يرشييليأني اييىليالمالييثيع:يي يال شيي  ي قييافيال شيي  يع:يي يإعايياالا،ي)ي

يال شيي  ي(ي نقيي يعيي يعرميي ني ريي يذلييكي ي ليي ليالشيي   لي)يا نيي ي ، يي ني ييلرم،

ي(ي ظيي ه،ياأميي،ي يي،د6/406يالفايي،ي اَيي  ي ياليأنهميي ي   ميياان(يالم مييى ي)

ي فوم،يالش   لي هللايأع:ن

ي

 فايي،يلايي يالصيي  ي ن يياي  مييبيليي،صي  هييىيلييىليأاريي،يأهيي يال :يينيالثيياني 

َعيْن َايْهلِّ ْبينِّ مين حيديْ  ي ذليكيلمي يأر،هيعيالشيم  نيوهو الراْسيالشم ي

َُ ََل يََيا ُ َعلَْيهِّ َوَالََّم قَا ِّ َصلَّ  مَّ َُ مَّ لُيوا  َُُاْعد  أَنَّ َرُاو ََّ ْير  َميا َع ََ َُ بِّ  ال َّا

  ي لم يأر،هعيالشم  ني  يحيا ثيعمي،يني يال اي ويرضيليهللايعهيع( اْلفِّْطرَ 

يْن َهيا ُه َيا َوأَْدبَيَر ال ََّهياُر  ُ َعلَْيهِّ َوَالََّم إِّذَا أَْقبَيَل اللَّْييُل مِّ ِّ َصلَّ  مَّ ُُ مَّ َُ َرُاو قَا

ْن َها ُه َيا َوَ َربَيْت الََّّيْمسُ  ياوِّمُ  مِّ ان يَ يأَنبيلي لهمي يي ي يحيا ثي (فَقَيْد أَْفَطيَر الصَّ

ََييفَ،ٍي ََي:هَني بيلي يَ  بيَ يي:ه يَّللاه يَع:َم يعب يَّللاه َ يىلب يَليَّللاه يَعه يع يلَيي َليا ههي يَ يَ يَر  أَ   َي يَرضب

ُْ فَ  َُ اْنييِّ ِّ الََّّيْمُس قَيا َُ مَّ َُ يَيا َرُايو َدْح لِّيي قَيا ْْ ُْ فَا ل  اْنيِّ ُْ َُ لَِّر يَدْح لِّيي فَقَا ْْ ا

َب ثُييمَّ  ييَدَح لَييهُ فَََّييرِّ ََ َُ فَ ييَدْح لِّييي فَ َييَي ْْ ُْ فَا َُ اْنيييِّ ِّ الََّّييْمُس قَييا َُ مَّ َُ يَييا َرُاييو قَييا



 19 

ياوُِّم  يْن َهيا ُه َيا فَقَيْد أَْفَطيَر الصَّ َُ إِّذَا َرأَْيتُْم اللَّْيَل أَْقبَيَل مِّ هِّ َها ُه َا ثُمَّ قَا ( َرَم  بِّيَدِّ

ي،  ٌريَع:َي يَع مبَشيمَيأَنبي ع  وْاء في صحيس مسلم يأَنَي يَ َ و  مهمَيلَ َليدََر: ئ  ليَعاب

ََي:هَنيأََحيا ه َم ي يَ  يٍايَ ي:ه يَّللاه يَع:َم يعب َحمه ي   َح وب يأَ   ي ب   َ نب هبمَ يَره  يال م    ب  َق : هَ ي َ يأ فه

ب  َاي رَي يا،   ، ي  يَ ر ب َري،  يَ  َيَ اآل  يالصه ب  َا َريَ    َ  ب   يا،  يَ  َيي   َ  ب   يالصه  ، قَالَيْت َ   يَ ر ب

ِّ يَْع ِّيي اْبيَن َمْسيعُود   َُ قُْل َا َعْبيُد مَّ ََلةَ قَا ُل الصَّ ِّ َ ْفَطاَر َويُعَ ُل اْلِّ ِّ َ أَيُُّهَما الَّذِّ  يُعَ

ُ َعلَْيهِّ َوَالَّمَ  ِّ َصلَّ  مَّ ُُ مَّ َِ َكاَن يَْص َُع َرُاو ََ يقَالَْت َكذَلِّ ى يأَن ىي   َر،   . (َ اآل 

عي ي    يان يعا ليا ني فا،يلا يالص  ي ي  ر:عيع يأن ي ييوأما اآلثار :

 ي ع ياني يعمي،ي ي عي يأنيليَي ماير اهي يالف، ي نلي يلييأنلين،  ياأَ:مل

ي)يالصم في(ينلَ نماي حمحمي ي ع يان ي و ىديام ي قافي لي حمحي و:ني

ي

يلمي يأر،هيعيالشيم  ني ي يحيا ثيقوله : ) وتأِير السيحور (  يَ  لبيأَنَي ب  أَنَّ  كٍيين ي ب

 ِّ ُروا َمَع ال َّبِّي  ثَهُ أَنَُّهْم تََسحَّ ُ عَ  َصيلَّ َلْيَد ْبَن ثَابِّت  َحدَّ اُموا إِّلَي  قَيلَْييهِّ َوَايلََّم ثُيمَّ   مَّ

ت ِّ  يَن أَْو اِّ ْمسِّ َِ َُ قَْدُر  ََلةِّ قُْلُت َكْم بَْي َُهَما قَا ي(  ْع ِّي آيَةً يَن يَ الصَّ
ََيه يالا ي ريي لم ي لي ي يَليَّللاه يَعه يع يلَي لَيَعي   ََي  ٍايَرضب ي ين ي ب ُر فِّيي ُت أَتََسيحَّ ُكْ ي: )   ب

وَد َمَع َرُاي َُ َ  السُّ ِّ أَْهلِّي ثُمَّ تَُكوُن ُاْرَعتِّي أَْن أُْدرِّ ُِّ مَّ ُ  َصيلَّ  و ( مَ  َعلَْييهِّ َوَايلَّ مَّ

 وعن بن ميمون قاُ كان أصحاب محمد صل  ل عليه والم

يأر،هيعيالف، ي نلي يلي)الصيم ف(يينوييهاطيأوه ايحورا ( أعَيل ال ياَ فطيرا ، وأب

ي حمحي

 

يَليَّللاه يمسألة ف ل السحور :  أِرج الَّيَان عن  ع يلَي َلييَعه يأَنََ ين يَ يَ  لبيٍكيَرضب

يَ يي:ه يَّللاه يَع:َم يييعبي ََيي:هنَيو لَيي َليالههابييلُّ ُروا فَيي) ََ لىليييعيي(بََرَكييةً  ي السَّييُحورِّ إِّنَّ فِّيييتََسييحَّ

يي يال اََ،َاييمياله بييلي بمييعبي يي ييليزيي،تي ويي:نيي))ين،اييمي(يليي ليالهييى َيي ََنيي َ أَ ه َ، ٌي;يأب نهييع يهب

ينبَويياَابعبي يي   ص  يييطيلَييع ي يَ  َح  ييمَ في يَ   هَش ب ييَع:َيي يالص ب ب غ يي  قَييى  يال،ه ياَيييمي بييلياالب ييي   دب َيي دي ب   

،ي ي َهَي يَع:َ يال م  ََوح ب يال َمَشقهمي بمعب فهمب مَ في;يلب ب ىَياَايه ىَيالص ب ه ي يل م    ََمياي بيليَ   هَي ااوييالصه

ا ،يَ الياَُّع  َ  بمقَ ظيَ الا ب َنهع ي َ ََضمه ياالب ئيالشهي،ب اي يَ ل يئيلبيَكيال َىل ي ي بيليذَيَ لبمَ يايأب

نهي يي ب  فَ ري يَ ر   َ َميمي يَ لَا يىليالياَُّع  يَ االب ح  ليال،ه يلَيَ ي حبيَمي ي َىَي َه يزب يضه اعيَ َ يي:ه ي يأَ  

يي  َ يالأَدَاَفياالب ييَ  ي يأَ   يَ اليياَُّع  يَ الصه ،ب ا  يي،بيلََهيي يَح هيي هلَهُّيي بمقَ ظيلب:ييا ب : يي يال فَ   ييي.( ي َا 

ي،ب  أر،جي و:ني لي حمحعيعَي يَعم  بي    َ يىَليَّللاه يَر يأَنه يال  َي صب :َم يعبي يَّللاه يعَييَ ي:هين ي ب

ََ:هنَي يَامِّ أَْهلِّ ا: )َقَاُ َ  يَامِّ َا َوصِّ تَا فَْصُل َما بَْيَن صِّ   (لسََّحرِّ ابِّ أَْكلَةُ ْلكِّ
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 ويي حبين ،هميي  يحاليي هيانيي يالمهيياري الهييى يي انيي ييايمسييألة : حكييم السييحور

يلاا مي غم،هني  يأه يال :ن

ي

 نييعيالنيي ه،يأنييعي حصيي يناليي يأايي ي زيي،وي ييمسييألة : بمييا يحصييل السييحور :

مي يل)ي إنيلياريع:ي ياأاي ي هيىيالويهميايي ضم:ميالوحىري يل ليان ي ممممي حص 

ييَامِّ أَ   يع يعم، ين يال  صياي)ه ييَامِّ َا َوصِّ تَيابِّ أَ ْهيلِّ اََ فَْصُل َما بَْيَن صِّ ْكلَيةُ ْلكِّ

ير اهي و:ن  (السََّحرِّ 

 

الى  ليايهىي ىفي يى م ي يلار،ي ي يغمي،يأاي يأ يزي،ويمسألة حكم الوصاُ :

ي ليال:م يل لعيالهى ييالم مى 

ي ار :ايأه يال :ني ليحالمعيع: يلىلم يا

يَعا يحم يم، ني هىيظ ه،ي اهبيالش   لي ذليكيلمي ي يليالصيحال حيااأ لي يَعي   اب

بي يَّللاه َ ييىل  َميي يلَيي َلينََهيي يَر ييَليَّللاه يَعه ه  يع َمييَ،يَرضب بين يي ب ََيي:هَنيَعيي:ه يَّللاه يَ يييَّللاه يَ  ييَع:َم ييعب   

ير :َال ن ي ي ب يئ  يلَي َليإبن بيليلَو  ي   يلَي ل ىايإبنهيَكي  َىا ب َ  لب يقَ ليأ ال  َين ي َييإبن بيال ىب  َ (ي لهمي ي ي يأ 

بيَ يي:ه يَّللاه ييحييا ثيأنييل يالههابييل  ييَليَّللاه يَعه ييع يَعيي   ََييعَييه َ،  ييَ، َيَرضب يَ  َُ إِّيَّيياُكْم :هَني:َم ييعب قَييا

َُ إِّن ِّي أَبِّ  ُل قَا َِ تَُواصِّ تَْينِّ قِّيَل إِّنَّ َُ َمرَّ َصا ُم ِّيي َرب ِّيييُت يُطْ َواْلوِّ فُوا ي َويَْسيقِّينِّ فَياْكلَ عِّ

ْن اْلعََملِّ  يقُونَ مِّ ي(.َما تُطِّ

يلَيَع مبَشي هىياألىأيلمي يهي  يي اهبيالحه ن:مالقىليالر نليايالال،اهمي هىي يمَيَرضب

َهيي يلَ لَييئ ي ُ َعلَ ي)َّللاه يَعه  ِّ َصييلَّ  مَّ ُُ مَّ ُِّ َرْحَمييةً الََّم َعييْن ْيييهِّ َوَايينََهيي  َرُاييو َصييا ي( ْلوِّ

ل حي، نيميليني فهميىايانيالصيح نهي يالمشيقمي ي أ  نم يا نيالههيليأي. يع:معي  ف

شيم  ني قايأري،جيالي ينالم يأنهني ا :ىايين اينهليال،َىلي : يهللايع:معي َ:ن

ُ َعلَْييه َ،  يَ، َييعي يانيل ِّ َصيلَّ  مَّ ُُ مَّ َُ نََهي  َرُايو ُِّ قَيالُوا لََّم َعيْن اهِّ َوَايقَيا َصيا ْلوِّ

ثْلِّييي إِّن ِّييي أَبِّيييُت يُ  َُ أَيُُّكييْم مِّ ييُل قَييا َِ تَُواصِّ نَّيي مُ فَإِّ ييا أَبَييْوا أَ ب ِّييي َويَْسييقِّ  ِّييي رَ ْطعِّ ْن ينِّ فَلَمَّ

ي ْم يَْوًما ثُمَّ يَْوًميا ثُيمَّ َرأَْوا اْلهِّ َُ يَْ تَُهوا َواَصَل بِّهِّ َُ لَيْو فَ ََل ْدتُُكْم كَ تَيقَيا َر لَييِّ َِّ َ يلِّ أ اْلُم َك ِّ

 (لَُهمْ 

 

  أ  يالى  ليإل يالوح،ي   مزيني يا،اهيمي هيىي ياهبيأحمياي إَيح رمسألة: 

َليَّللاه يعَير،هعيالا  رييلم يأ بيَرضب ي  ا رب مٍايال    ََ ب يأَنبلي ََيمب َيه يع يأَيَع   بيينهيع ي َ يىَليَّللاه َر

ي ََيي:هَني َق ييىل  يَ  ييلُوا فَييأَيُّكُ َ يي:ه يَّللاه يَع:َم ييعب ييْل حَ اَد أَْن يُوَ ْم أَرَ ََل تَُواصِّ ييَل فَْليَُواصِّ تَّيي  اصِّ

ي(َحتَّ  السََّحرِّ 
ي
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 ييي يلييي،ا  يلييي،آني  يييالمي ي  ييي  يي يي(الَيييير واليييييادة فيييي أعمييياُلىليييعي)ي

يَعاه ٍليلَ َلي اع ال في ي عم، ي يلم يه  ي يان  ب ُُ َع   ِّ َكاَن َرُاو ُ  صَ مَّ َعلَْييهِّ  لَّ  مَّ

يَوُد َميا يَُكيوُن فِّيي َرَمَ ي ْْ َِّ َوَكياَن أَ َوَد ال َّا ْْ يَوَالََّم أَ ييُل َوَكياَن يَن يَْلقَياهُ اَن حِّ ْبرِّ ِّْ  

ُاييهُ اْلقُييْرآيَْلقَيياهُ فِّييي  ييْن َرَمَ يياَن فَيَُدارِّ ِّ َن فَلَرَ ُكييل ِّ لَْيلَيية  مِّ ُُ مَّ ُ َعلَْيييُاييو هِّ  َصييلَّ  مَّ

يسِّ اْلُمْرَالَةِّ  ْن الر ِّ ْيرِّ مِّ ََ َوُد بِّاْل ْْ
يعَيعَيحم يمح  ليالص( َوَالََّم أَ يان  ب يل   ياهي ٍليَرضب

َُ فَإِّنَّ ُعْمَرةً عن ال بي صل  ل عليه والمَ عههم ي يةً اَن تَقْ فِّيي َرَمَ ي قَا ََّ يي َح ِّ  

ي  ةً َمعِّ ََّ  (أَْو َح

 

   يَ، َيه ،َييحم يع يأنيلملم ي ليالصحيقوله )وقوله ْهرا إذا ُشتم : ) إني صاوم((

 ُ ِّ َصلَّ  مَّ ُُ مَّ َُ َرُاو ُُ قَا ُ َعْ هُ يَقُو َي مَّ ُ ُكيلُّ عَ  هِّ َوَايلَّمَ َعلَيْ  َرضِّ َُ مَّ َميلِّ اْبينِّ قَيا

يييِّ  بِّييهِّ وَ  آَدَم لَييهُ  ْْ نَّييهُ لِّييي َوأَنَييا أَ يييَاَم فَإِّ يييَ إَِّلَّ الص ِّ ُْ َّييةَ الص ِّ مِّ إِّذَا َكيياَن يَييْوُم َصييوْ وَ اُم 

ْب فَإِّْن َاابَّهُ أََحَد أَ  ََ ْْ َوََل يَْص ُكْم فَََل يَْرفُ  (وَِّم قُْل إِّن ِّي اْمُرَؤ َصالَهُ فَْليَ ْو قَاتَ أََحدِّ

 

ي.الهى يي ان ي مممميار م ري  هى لن ه،يالحا ث قوله ) ْهرا(

 ي يأهيي يد يييأنييعي قييىليذلييكي ييلينفوييعيَيي،ا ييالييا ضيأهيي يال :يينييلريي نل القييىلياي

ي.ال،   ي ي  ه،ينفوعيع يالوبي

ي فيالهفي ي فيليالهفي ي وي،يى القىليالر ليثيايال فصيم ينيم ي يىفيالفي،ضي ي  يي

ي  ليالف،ضي  ه،ي ي هىيلىليلا ضيالحه ن:مي ي اأظه،يهيىيالقيىلياأ لي هللا

يأع:ن

ي

وقوليييه ع يييد فطيييره : )) اللهيييم ليييِ صيييمُت ، وعلييي  رلقيييِ أفطيييرُت ،  لىليييعياي)

أريي،جيهيياايياييبحانِ ، وبحمييد  ، اللهييم تقبييل م ييي إنييِ أنييت السييميع العليييم(

الحييا ثينهيياايال:فييكيالاا،انييلي ييلي)ياليياع  ي(ي  ييلي   مييعيالصيي م،ي يي يحييا ثي

زي هاي ي يحيا ثيأن ي ي  ليإَه دهيدا دين يالزن،ل ني)ي  ي،  يالحيا ثي(ي ليعي

  ليَهاهيعااالم:كين يه ر ني  ي،  يالحيا ثي ييان يعا ليأر،هعيالاارلاهل

 ز هايآر،ي  ي ،َ ي   ذين ي ه، يأر،هعيأنيىيدا دي  يليَيهاهي قي لي ههي  ي

قَفهيَ يلَي َلييحا ثيآر،يأر،هعيأنىيدا دي الارالاهليع  ََي لبٍنيال م  ي َ  هبليان يَ ي َ ان   ، َ

يان َ يع َم،َي ييَرأَ  ئ  ب يَ  يَ ادَيَع:َ يال اَلا  ي َمَق َا   مَ بعب يَع:َ يلبح  ِّ  َق ابض  ُُ مَّ َُ َكاَن َرُاو َوقَا

يُر إِّْن  ْْ َُ ذََهَب الظََّميأُ َواْبتَلَّيْت اْلعُيُروُق َوثَبَيَت اأْلَ ُ َعلَْيهِّ َوَالََّم إِّذَا أَْفَطَر قَا َصلَّ  مَّ

 ُ (ي  ييليَييهاهي يي، انينيي يَيي لني يلييني ليي ليالييارالاهلي)يإَييه دهيحويي ي( َشيياَء مَّ
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 ي ضيي فعيانيي ي هيياهي قيي ليي ىمقييعيغميي،يانيي يحايي ني ي لييني يي، يعهييعيإاليانيي ي الييا

ي ها بيالالم ل(ي))غ، ب(يام ي ل

ي

لميي يأر،هييعيي(وفطييره عليي  رطييب ، فييإن عييدم فتميير ، فييإن عييدم فميياءلىلييعياي)

يَ ي:ه يال ، ايي يَ  لبٍكيلَي َليَاي َنيالههابيلُّ ين  ب يأَنَ ب ُ َع   يُر قَْبيَل أَنْ ْييهِّ َوَايلَّ  َعلَ مَّ  َم يُْفطِّ

ْن تَُمْيييَراَت َحَسييا ْن لَييْم تَُكييَت فَييإِّ يَُصييل َِّي َعلَيي  ُرَطبَييات  فَييإِّْن لَييْم تَُكييْن ُرَطبَيياَت فَتَُمْيييَرا

ييْن َميياء   لي)يإَييه دهي(ي ليي ليالييارلاهَحَوييٌ يَغ،ب ييٌبيي)يليي ليال ، ييايي(يَحَسييَوات  مِّ

يييح  ني أنىي رعم حمحي(ي يأع:عيا،    نيأنىي

ي

 القييىلياآلريي،يايأنييعي ويي حبيالفايي،يع:يي ي ميي،ي هييىي يياهبيال مهييىري يأريي،جيي

يَ :هييأه يالوه يع  يالههابله ينبعب ٍ،ي َا : غ  يَع  ب َطيَر إِّذَا أَفْ ََي:هَنيلَي َلي َييَع:َم عبي يَّللاه يََ: َم َنين  ب

نَّييهُ بََرَكييةَ فَيي ييْر َعلَيي  تَْميير  فَإِّ ييدْ  إِّْن لَييمْ أََحييُدُكْم فَْليُْفطِّ َِّ نَّييهُ َطُهيي تَْمييًرا فَ يَ ي(وَر اْلَميياُء فَإِّ

ليييي ليي  يييححعيأنييييىيحيييي  نياليييي، ايي ال ، ييييايي انيييي يرز مييييمي انيييي يحايييي ني 

الي الهويي مل)يهيياايالحيي،في)ي  نييعين،اييم(ياليأع:يينيأحيياايذايي،هيغميي،يانيي يعممهييمي ي

ي.يأحواعي حفىظ ي(

يلليىامي يهيىي ييامي يلي ليالحه ن:يمي اليايي نهي،يأنيعيالي ي،رينيم يال،اليبي ال مي،

يال مهىري ي هللايأع:ني ي  نيا نيهه  ي ،ري  ل م،ي قافيع: يال،الب

ي

 يزفي ذا،ين ضيأه يال :نيأنيالوهميل:ص مني لي الميأني فا،يع: ي ي  ي هامعيايي

يري فيالويهمي الحيا ثي ي أ ضي ي ي يذاي،هين ضيهنيأني الصحمحيأنيعي يمني م،ي 

فيالمقصييىديالحيي  ي يريي نيأيي صيي مني فايي،يع:يي يحيي   ي يإنيلييني  يياي ميي،ا يال

ي.نيالحا ثيه  يالم  ي ليح ليعافي هىديال م،يالوهمي يأ

ي ميي،يعايي د يأنييعي يأيالصيي مني ايي،هين ييضيأهيي يال :ييني ييايالميي  يإذايأ ايي،يع:مييعي

ين ال  :م يض ماي ي الال،اهمي ه فمميل افي هىديالالم يع:مه ي ي هللايأع:

ي

ايعينيعي يىفي اهيبي  ،أيبرم ان(قوله : ) ويحرم عل  من َل عذر له الفطر 

ي ح،في

أَنبيليلمي يأر،هيعيالا ي رييعي يعلي  الحياوض وال فسياء( قوله : ) ويَيب الفطر

بي ي  ا رب مٍايال    ُ َعلَْيهِّ ََ ب ِّ َصلَّ  مَّ ُُ مَّ َُ َرُاو ل ِّ  إِّذَا َحاَضيْت لَيْم تَُصيأَلَْيسَ  ) مَ َوَالَّ  قَا

 ِِّ َُ فَذَلِّ ي َِّهاَولَْم تَُصْم قُْلَن بَلَ  قَا ْن نُْقَصانِّ دِّ اا يمي اني يلحال هياني يي  ن ،هم ي( مِّ

ي. ممممي غم،هم 
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ي

في يالصيىار(يأنعي مالهيعي يايوعل  من يحتاْه لنقاذ معصوم من مهلكةلىلعي)ي

ي ي الي مالهعي اار يانق ذيال ،  يي نحىه.ن لقض  ي

ي

يااع:نيأنيالمو  ،يلعيعا يأحىالييباح له القصر(يُسن لمسافر يُ قوله ) و

عيايأني :حي يالموي  ،ينصيم  عيضي،ري هياايحي،افيع:ميعيالصيىفي يأ ي :حقييي األولي

يَهي نب،بيلم يأر،هعيالشم  ني شقمينصم  عي هااي ال،هي ليحقعيالصم في يَعا ييَع   ين ي ب اب

ي ن  يَليَّللاه يَعيه ه  بيَرضب ِّ َصييلَّ َّللاه ُُ مَّ َُ َكياَن َرُايو ُ  قَيا   أَ َايلََّم فِّيي َايفَر  فَييرَ َعلَْييهِّ وَ  مَّ

َُ َما َهذَا فَقَالُ  ًَل قَْد ُمل َِّل َعلَْيهِّ فَقَا ُْ َحاًما َوَر َُ وا َصاوِّ لِّ يلَ َم فَقَا يْن اْلبِّير ِّ الصَّ ْوُم ْيَس مِّ

يي لمي يأر،هيعي وي:ني يلي يححمع(  فِّي السَّيفَرِّ  يَعا ياب ين ي ب يَهي نب،ب بيَعي   يَليَّللاه ييرَيَّللاه يضب

َميي ي ُ َعه ه  ِّ َصيييلَّ  مَّ َُ مَّ ييَعلَْيييهِّ َوَايييلََّم  أَنَّ َرُاييو  إِّلَييي  َمكَّييةَ فِّيييي اَم اْلفَييتْسِّ َرَج َعيييَِ

 َُ يمِّ فََصاَم ال َّا يْن َمياء  فََرفَعَيَدَعا بِّقَدَ   ثُمَّ َرَمَ اَن فََصاَم َحتَّ  بَلََغ ُكَراَع اْليَمِّ هُ ح  مِّ

َب فَقِّيَل لَهُ بَْعَد ذَ  َُ إِّلَْيهِّ ثُمَّ َشرِّ َِ إِّ َحتَّ  نََظَر ال َّا ي َِّ قَيْد َصياَم فَقَيا نَّ بَْعيضَ لِّ َُ ل َّيا ا

َِ اْلعَُصيياةُ  َِ اْلعَُصيياةُ أُولَئِّيي ََ قَييدْ إِّنَّ ا فَقِّيييَل لَييهُ  : )   ييليلفييكأُولَئِّيي ْم  ل َّييا َشييقَّ َعلَييْيهِّ

يَاُم َوإِّنََّما يَْ ُظُروَن فِّيَما فَعَْلَت فََدَعا بِّقََدح   ْن مَ  الص ِّ ي(ْلعَْصرِّ ااء  بَْعَد مِّ
ي

ي يال :ينالفا،ي الصم في ليح يالص منياي قيىالنيأهييايأني  و  أيالحالة الثانية

حه ن:يمياأ ض يالصىفي ي القىليالر نلياي هىيلىليياليأناأ لياي  ل مهىريع: ي

ياأ ض يالفا،ييأنيع: 

َليَّللاه ي دلم يال مهىري  يأر،هعيالشم  ني يَرضب دَا ب يأَنبليالاهر  رَ ع يلَي َلييَعه يَع   ْْ َيا َِ

ِّ َصلَّ  ُ َعلَْيهِّ َوَالََّم فِّي بَْعضِّ أَْافَ َمَع ال َّبِّي  هِّ   مَّ ُل ار   َحتَّ  يََ َع الرَّ ي يَْوم  حَ فِّ ارِّ ُْ
يدَّةِّ اْلَحير ِّ َوَميا فِّي َيا َصياوَِّم إِّ  يْن شِّ يهِّ مِّ ينْ َلَّ َمييََدهُ َعلَي  َرأْاِّ ُ ا َكياَن مِّ ِّ َصيلَّ  مَّ   ال َّبِّيي 

اييلي  يي يالهي هيياافيي شييهر رم ييان( )    ييلي ويي:نيََي(َعلَْييهِّ َوَاييلََّم َواْبيينِّ َرَواَحيية

هي وي:نينيعيالي ف ي يإالياأامي ي ي لمي ير ا يهللايع:معي َ:ني ي   :يعيأ ضي يأ :

بي ي  ا رب مٍايال    ََ ب ُ أَنبلي يَي مَّ ِّ َرضِّ ابِّرِّ ْبينِّ َعْبيدِّ مَّ َْ ُِّ  َايافَْرنَا َميَع َرُايوْ ُهْم قَياَلَ  َعيَو
ُ َعلَْيهِّ َوَالََّم  ِّ َصلَّ  مَّ اوُِّم َويُ مَّ ُر فَيَُصوُم الصَّ ُر فَ اْفطِّ ييُب بَْعُ يُهمْ ْلُمْفطِّ َعلَي   ََل يَعِّ

  نعيأَ، ي ليإن،ا يالا مي ي أَه يإذاي  فياله ل أ(  بَْعض  

 

الويف،ي ي ي ح ميالحه ن:مي  ي قافي  ياأح د ثي ليأنعيلم ي ي يالاي،يالصيم في يلي

بيير اهي و:نيع ي ل  :َمب  َ َ ٍ، ياأ  يَعم  َز َين  ب َليَّللاه يَعه يع يأَنهيع يلَي َلييَحم  ِّ َرضب َُ مَّ يَيا َرُايو

 ُ ِّ َصيلَّ  مَّ ُُ مَّ َُ َرُايو ُْ َياَح فَقَيا يَامِّ فِّي السَّيفَرِّ فََهيْل َعلَييَّ  ةً َعلَ  الص ِّ ُد بِّي قُوَّ ِّْ أَ
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يذَ بَِّهيا فََحَسيَن َوَميْن أََحيبَّ  َِ ِّ فََميْن أَ ْن مَّ َصةَ مِّ ِْ َي ُر  أَْن يَُصيوَم فَيََل َعلَْيهِّ َوَالََّم هِّ

 ِّ ْن مَّ َصةَ َولَْم يَْذُكْر مِّ ِْ َي ُر يثِّهِّ هِّ َُ َهاُروُن فِّي َحدِّ نيهللاي حيبي أ( ُْ َاَح َعلَْيهِّ قَا

نيه وميذهب الَمهيور أقيو  ، ألأني    يررصميام ي  ال،هيأني ي   ي    يمعي ي

 فعل الراوُ صل  ل عليه والم

 

أنييىيه، يي، ي ي قييايأريي،جي ييههنيوييف،يالصييىفي ييليالين حيي،  ذهاييئيال مفييميإليي ي

يالف،  نلي لي)الصم في(ي اني يأنيليزيمامي غم،همي يعي ي حي،ريني يأنيليه، ي، ي 

صييمُت رم ييان فييي السييفر ، فييأمرني أبييو هريييرة أن أعيييد فييي عيي يأنمييعيليي لي)ي

(ي  حي،ري ي يال ي ن م يذاي،هياني يحاي ني يليالرقي تي ر أيعهيعيهم عيمي ييأهلي

ني ي ي هاايإَه ديحوي ي ي هللايأع:يي ل ئيلعي هىي ، ييع ي الاهي ي  ، ييلصم

ي لال يهااياأم،ي ق ن ين م،هي  ياآلم ري ي قايأر،جيان يأنليزمام

ي(ي  ر:يعيالصيوم أف يل غم،هيع يعرم نين يال  صيرضليهللايعهعي يأنعيل لي)ي

يع يأن ينوهاي حمحير،هعيان يأنليزمام

ي

يالويف، ي هياايأغي،و لىليآر،يحال هيان يه، ،يع يلىفي يأنعي  بيالصم في يلي

ياألىال

ي

عيل نيه ف، أل -ع: يال فصم يالايي قافي– أرهحيهااياألىاليهىي اهبيال مهىري

 ول أعلم. الراوُ صل  ل عليه والم

 

يي ُكم مَّ لقييىليهللاي  يي ل ي)يقولييه ) ولمييريض يَيياُ ال ييرر ( ي يياً فََميين َكيياَن مِّ ْو أَ رِّ

رَ  َِ ُ ْن أَيَّام  أ دَّةَ م ِّ ي(َعلَ  َافَر  فَعِّ

يي ن ،هم  يحال هيان يلاا ميرحمعيهللاي   ل .

يالايي امحيالفا،يألىاليأه يال :نييضاب  المرض وللمي

 ي،ياأ ليايأنعيالم،ضيالايي ام ي  حاعي  يعيالقمي فيلصي  عي يحالي هياني يه،ي

يع يالحو ي إن،اهمنين ي و:ن

نياَييالريي نلايايي ي يي،ضي  وييم ي ،ضيي ي يأنياآل ييميأال:قييئي ي اليي ي يي ي ليي يع:مييعي

الميي،ضي ي :صيي حاعيأني فايي،ي ي إنيايي نيالصييم فيالي شيي يع:مييعي ياميي يايي نينييعي

يه،تي ليا ا عيأ ينحىهي ي هىي اهبيان يَم،  ي ي الن ه، م

الر لثايهىي  ي :ح ينعيالم، ضي شقمي يلي يم  عي يَيىا ي ي ي  ي د ي ي،ضيأ ي

يوهو الراْس لر،ين، ي ي
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يُد بُِّكُم )لقىلعي   ل ي ُ بُِّكُم اْليُْسَر َوَلَ يُرِّ يُد م  ي.يي(ْلعُْسرَ ايُرِّ

 يايي لم، ضيالييايي  يي فييف اع:يينيأنيالميي، ضيالييايي  شيي يالميي،ضين لصييم ي

 ييادينيالميي، ضيإنميي يأنييمحيلييعيالفايي،يرى يي ي ميي ي   ييليإن حييميالفايي،ي يأي   د ييعي

  هي هي يينصم  عي  ي   د يالم،ضي ي  لصحمحيال  ماي  يالم،ضين لصم في ل

ي هللايأع:ن

ي

مي ي ي  بيع:معيالصم في ي ي نيليني اي يعمي ين ل:يمسألة : أصحاب المهن الَّاقة

دي ي   فين لهه ري ي  نيلني و ا ي ي ، ي هه عيهياهي يلير ضي ني  ي فييمينيعي 

ي ليكيا:يعي ي رشيليع:ي ينفويعيال :ياي ي يالصيىفي يأ اي،يذإلمه يي  نيليني وي ا ي

في ي  ي ه  عيز لمي ي ي نيري في :)يي–   ل يرحمعيهللايي– لض ي يل لياآله،يي

لفي،  يا يأ ا،ي لض ي ي إنيلني ض،هي ،اه يأمني ي إالي  يهاايليىليالفقهي  (ي)ي

ي/ي ،ال(ي437ي/4

ي

ميال ى ي ال ا،ي  ي فيالهي  يلز يعيأني يإنير فيع: ينفوعي  يغ:امسألة :

َ َكيْم إِّنَّ َسكُ َوَلَ تَْقتُلُواْ أَنفُ  فا،ي ي إنيا ني حمح يلقىلعي   ل ي   ل ي) اَن بُِّكيْم  م 

يماً  ي(6/262(يالم مى ي)َرحِّ

 

لويف،ياالموللمي قمنيز، ي لي  ىر قوله ) و يَباح لحاضر اافر أث اء ال هار ( 

اي،يلعيالفيأنعيالي  ى ي: اأ لي هىي  مني ي :عيالفا،يأ ياليليلىالنيأه يال :نا

ي– هييليالوييف،يي–ن حييمي، ي اي- هييليا،ل  ييمي-حقييعيالحنيي،ي نييعياه ميي ي ييلي، ي

ي   :بيه نبيالحن،يالحن،ي يهىيعافيالفا،

ي

يعي ييالر نلايأنيلعيالفا،ي هىي اهبيأحماي إَح رييلم يأر،هعيأنىيدا دي أحميا

 ِّ فَيارِّ   َُ ُكْ ُت َمَع أَبِّيي بَْصيَرةَ اْليِّ ْبر  قَا َْ ْعفََر اْبُن  ِّ  َصياحِّ َْ ُ َعلَْييبِّ ال َّبِّيي  هِّ  َصيلَّ  مَّ

ْن اْلفُْسَطاطِّ فِّيي َرَمَ ياَن فَُرفِّيَع ثُي َوَالََّم فِّي َب َ يَداهُ مَّ قُيَافِّي َة  مِّ ْعفَيَر فِّيي ر ِّ َْ  َُ  قَيا

ْل اْلبُيُوَت َحتَّ  َدَعا بِّالسُّْفَرةِّ قَ  اوِّ ََ يثِّهِّ فَلَْم يُ َُ اقْ َحدِّ ْب قُلْ ا يُيوَت ُت أَلَْسَت تَيَر  اْلبُ تَرِّ

َُ أَبُو بَْصَرةَ أَتَْرَ ُب َعْن ُا َّةِّ َراُ  ِّ َصلَّ قَا ُِّ مَّ ُ و ْعفَيرَ وَ  َعلَْيهِّ   مَّ َْ  َُ فِّيي  َايلََّم قَيا

يثِّيهِّ فَأََكيلَ  لييم(ي يعين اا  يليَيهاهيا:ميبيني يذهمي ي يلي لياني يرز ميمي)ياليأع،ي(َحدِّ

ويف،ي ل ليان يح ،ي)ي قاىلي(يأييإذاي ىن ي ي ال،اهحي هيىيهيىا يالفاي،يأنيال

يَابي امحيل:فا،ي هللايأع:ني.

ي
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يلىالنيأه يال :نياليالص منيالايي ، ايالوف،ي وللمي   ي فا،ي

ياأ لياين اير، هعي  يالامىتي ي هىير ا ميع يأحماييلم َ يع: يالص  ي

 ييههنيي–اميي يحاليي هيال ، يياييي–الريي نلياي ييليالمهييزليهييىيلييىلين ييضيأهيي يال :ييني

َُ أَتَْيتُ يإَح ريي يلم يه   دِّ ْبنِّ َكْعب  أَنَّهُ قَا ِ  نِّ ْبيأَنَيَس  َعْن ُمَحمَّ ي َرَمَ ياَن فِّيَمالِّي

لَتُييهُ َولَيبَِّس ثِّ  لَييْت لَيهُ َراحِّ ييُد َاييفًَرا َوقَيْد ُرحِّ  َعا بَِّطعَيام  فَأََكييلَ لسَّيفَرِّ فَييدَ ايَيياَب َوُهيَو يُرِّ

ييبَ  َُ ُايي َّةَ ثُييمَّ َركِّ  ييححعيانيي يحوييهعي ي (يأر،هييعيال ، ييايي يفَقُْلييُت لَييهُ ُايي َّةَ قَييا

ي بيَ لَيا يذََهيَبينَ  ي ، يايي)يألا نلي)هيز ي يلي صيحمحع(يلي ليال االقا ني ي يأَه  يض 

ي  ف ي يأَن  َو  ب،ب يَ لَ ل ىايلب: م  يإبلَ يَهاَايال َحاب ثب : نب يَ،ي بيال  ب يلَياب َجيَ لَيلينَم  بيعب ي،  ي َ   م َ يلَيع يا يَ يأَن 

يال َماب هَيمبي ياَارب يهب َجي ب    ، َ  َيَح ه ي َ   َ،يالصه ي َق ص  يايأَن  ي َيأَ   يل قَ،  َيمب  َ يإب ل  يَحَ ين يه يَىيلَيى   ب

بي مَنيال َحه َن:بل  يوهو الراْس ول أعلم(يإبن َ،اهب

ي

رتيا قوله : )ولمرضع وحامل ِافتا عل  أتفسهما ، أو عل  الوليد ، لكين إن أفط

الح  يي ي الم،ضيي يإ يي يأني فايي،ييِوفييا عليي  الولييد ليييم وليييه إطعييام مسييكين (

يضي  ي قيطي لقر ض نيل ى ه يع:ي ينفويه ي  شيقميالصيم فيع:مهي ي ي هياهيع:مهي يا

نيال ييى ي ضيي،يأ ي إ يي يأني فايي،يرى يي يع:يي ي ليياه يينهيي ي ييليحاليينيالميي، ضأ

فايي،ينيال  ي ي ع:يي ي لييليالافيي يالفا ييمي يأأ ينحييىهي ي هيياهيع:مهيي يالقضييين لافيي 

 هييىي يياهبيالشيي   ممي الحه ن:ييم ي يهييىا ي ايي،يالم،ضيي ييحصيي ينوييابيالىلييا

يل لعيان يلاا مي الح   ي ليه  م يالصىر م ين ير فينم يأه يال :ني

أيي القىليالر نليايي فا،اني  قضم ني الي فا  ني هىيلىليعا  ي أ ح ويالي،

ي ان يالمهار

ي

 الر لييثايال ف، يي ينييم يالح  يي ي الم،ضيي ي ي  لم،ضيي ي فايي،ي  قضييلي  فييايي ي

ي هااي اهبي  لك.ي الح   ي فا،ي  قضلي الي ا م

لياني يعمي،ي اني يعاي ي هيىيليىليي ال،ان ياي فا،اني  فا  ني اليلض  يع:مهمي 

يي إَح ييرضليهللايعههم ي ي  اهبيَ ماين يهام،

ي يقاُ الترمذ  : )ي : نب يال  ب ه اَيأَه  ب يَع:َ يَهاَايعب يا َلينَ  يلَيَ ال  ََم   ي ب يأَه  يض  ي   يال َح  ب : ينب ل  ب

ي َق ى يَ نبعب َم نب يَ   ا  ب مَ نب يَ  َق ضب َ،انب ي  ف اب ضب    ، َ ف يَ ال م  ي يَ َ  لبيل  يَ أَيمَ ن  لُّ َما يٌكيَ الشه  ب ب ح 

يَ اَليلََض َ يَع:َم هبي َم نب يَ   ا  ب َ،انب ي  ف اب ن  ه  يَزي َ  َيَمي ي َي يلَ َلينَ  ض  َفي يلََضي َ يَ اَليإبال  َي إبن 

َح  ي  َ يإب ي َق ىل  َم يَ نبعب ي ، ايي ذلكييلم ير اهياليوهو الراْس(  َع:َم هب

ينَهبلعَي ٌ ي ب   يَ  لبٍكيَره  ين  ب يأَنَ ب يي   َ يىلب يَر يَع:َم هَ يَرم ي   يَا  ٍبيلَ َليأََغ َرت  بين  ب يَّللاه َعا اب

ََي:هَني ََىَها   يع ي َ َ َياهي يَ  بيَ ي:ه يَّللاه يَع:َم يعب َ يىَليَّللاه يَر ََي:هَني َلَ َم يئ  يَ  بيَ :ه يَّللاه يَع:َم عب أيَّللاه
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يإبن بيليَ يي مبٌني َقَيي َلي ي َق : ييئ  ي َال يي   َ اْدُن أُ  َقَي َلياد ن  يييَامِّ إِّنَّ مَّ ييْومِّ أَْو الص ِّ َِ َعييْن الصَّ ثْ َحيد ِّ

ييعِّ  ييلِّ أَْو اْلُمْرضِّ ييََلةِّ َوَعييْن اْلَحامِّ ييْوَم َوَشييْطَر الصَّ تَعَييالَ  َوَضييَع َعييْن اْلُمَسييافِّرِّ الصَّ

ُ َعلَْييييهِّ َوَايييلََّم كِّ  ِّ لَقَيييْد قَالَُهَميييا ال َّبِّييييُّ َصيييلَّ  مَّ ييييَاَم َومَّ يييْوَم أَْو الص ِّ َميييا أَْو الصَّ ْلتَْيهِّ

 األايي نلي غم،هميي ي ي لييايأع:ييعيانيي يال ،اميي نليي حوييهعيال ، ييايي( إِّْحييَداُهَما 

ي ي هللايأع:نيحسن الحديْ أول  بالصوابضا،اوي ي لىلي  ين ال

الحاميل إذا َِّييت علي  نفسيها فيي رم يان تطعيم ،  لم يه  يع يان يعمي،يي)ي

 يحمحيعهيعي ي اياايأر،هيعي(يأر،هعيعااال، ارينوهايوتفطر وَل ق اء عليها 

ي(تطعم كل يوم مسكي ا مدا من ح طةالش   ليي  معي)ي

إذا ِافيت الحاميل علي    حيع يان يعا ليأر،جياني يه، ي،ييعهيعيأنيعيلي لي)ي

نفسها والمرضع عل  ولدها في رم ان. قاُ يفطران ويطعمان مكيان كيل ييوم 

اي يلهمي ي  ي ل(يلي لياني يلاا يمي ياني ي ممميمي)ي ليممسكي ا وَل يق يان صوما 

ي  يالصح نمي(

ي

قوليييه ) و إن أايييلم الكيييافر ، وطهيييرت الحييياوض ، وبييير ء الميييريض ، وقيييدم 

،  المسافر ، وبلغ الصيير ، وعقل المَ ون فيي أث ياء  ال هيار ، وهيم مفطيرون

 ليمهم المسا  والق اء(

 

ي يي ي قضييمه يأ يي ياأ يي فيال ييلي ضييئيلايي يإَيي  عييقولييه ) وإن أاييلم الكييافر (

اا يمي.يلنيعي صيى ه ين ،همي  ي يحال همي ياني ي ي يأ ي في  ي ي ي ي ياَي قا:عيرن ال ف 

ي أ  يإنياَ:نيأمه  يالهه ري ي ه ي قضمعيلىالنيأه يال :ن

اي ي ياأ ليايأنعي قضلي يأنعيأدر يهز اي  ي لئيال ا د ي يام يلىيأدر يهيز 

ي لئيالص  ي ي هىيلىليأحماي إَح ر.

 هيىيليىليي في يأنعيلني ار يي  ي مالهيعيال :يا ينيعيالر نليايأنعيالي قضليهاايالمى

يهيار اني يالم أنليمىري  اهبيالش   ليع: يالصحمحي ر ا يميعي يأحميايي  لك

ي  ر:عيالص م،يإذاين:غي ي الم هىنيإذايأ  ري هللايأع:نيوهو الراْس

ي

 ييأ يي يا، ويي  ي قييىالنيأهيي يال :يينياي  ييبيع:مييعيا، ويي  ي هييىي يياهبيالحه ن:ييم

 ي ذليكيلمييوهيو اليراْسأر،أي هىيلىلي  لكي الش   لييالي موكي ي ال، ا ميا

كيل من أكيل أوُ ال هيار فليأأر،هعيان يأنليزمامينوهاي حمحيع يان ي و ىدي)ي

ي  هاايا:عي ليح ي  يأ ا،ين اريمني اليعارهي ليأمهي  ينهي رير ضي نيآِره( 

ي  ري.نيإذايأا لصاليإذاين:غي الح مضيإذاياله،تي ي المو  ،يإذايلافي ي الم هى
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ي

ي لعياني ل وللميايأ  ي  يأ ا،ين م،يعاري ي :مز عيا، و  ينقمميالمىفين ير في

 لاا ميرحمعيهللاي   ل 

ي

يا،ه ي وي  ،ي ) وليس لمن ْال الفطر برم ان أن يصوم  يره فيه ( لىلعياي

نيهللايرريصيليعي يلضي  يأ ي اىعي ينياالي ي ير ضي نيأ لراديأني صيىفينيارايأ

يعي ي  ي صحي م  عيأنيالىلئي  م يلشه،ير ض ن ليالفا،ي م

ي

أيي ييلي فوييااتيالصييىفي  اا  ييعي ي اع:يينيأنيي(يقولييه )فصييل فييي المفطييرات

ن ييضيالفقهيي  يه :هيي يع:يي يلوييمم ي ياأ لي فايي،اتي  ييبي مهيي يالقضيي  ي قييطي ي

  يزيامي ي يل ليإنيي–يواليراْس الر نلي فا،اتي  بي مه يالقض  ي ي يالالفي ر ي ي

يأنيا يالمفا،اتيالياف ر ي مه يعاايال م  ي.ي–هللاي   ل ي

ني المفايي،اتين لهويياميلاييانيالصيي منيع:يي ينييىعم ياياأ لياي يي ي  يي،جيي يي يالاييا

يع:يي يَييام ياالَيي ف،اىيايي لق  ي الح   ييمي ي  ييل ليالاليي فيع:يي يذلييكيإنيزيي  يهللا

فاي،ي   ل .يالري نلياي ي يدري يإلي يالاياني ي ليايار :يايأهي يال :يني يليضي نطيالم

 ي(يإل يالاانياي مههني  يل لي)يا ي  ي   ي  يعم يإل ي ي ي ويم يهى ييالاار 

ي هىي اهبيالش   ممي ز،العيأني اليىنينىاَيامي هفياي ف يىتيالينموي ف(ي ي عهيا

هيعيالحه ن:مي)يأنيالىا  يإل يال ىفي ز،العيأني صي يإلي يالياا يأ ي ي ياي نينم

 معدة وييذيهما يصل إل  ال نم يالاا ي  ،أ(ي ظ ه،يا فيزم يا،َ فيهىي

ي هللايأع:نيأو يي يه عن اليذاء ، وهو الراْس

ي

قيافين ،همي  ي ي لياي يقوله : ) ِروج دم الحيض وال فاَ ، الموت ، واليردة (

الال فيع: يالحيمضي الهفي ليعهيايزي، الي يحميالصيىفي ي الميىتيهيىيانقاي  ي

في يالميىفي ينمنيع ديإل يا،َ في يليي– ال م ذين  يي–ال ال:ماي ي لىيأر ايالمو:ني

يلض يذلكيالمىفين ير فيل لعيان يلاا م

ي

أييلىينىأيالص منيالفاي،يه   ي ينيالكي ي  نيعي فاي،ييقوله )والعيم عل  الفطر (

 ي لىيلني ف ي يزيمئ ي ي يالمفاي،اتيي هياايهيىيليىليالم لالميمي الحه ن:يمي ي القيىلي

هني يلياآلر،يايأنعيالي فا،ي هىي اهبيالحهفممي ي هم عمي ي يالشي   ممي ي ح ي 

ُ ذلكي  يأر،هعيالشم  ن َُ ال َّبِّييُّ َصيلَّ  مَّ َُ قَيا ُ َعْ يهُ قَيا َي مَّ َعْن أَبِّي ُهَرْيَرةَ َرضِّ
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تِّي َما َوْاَوَاْت بِّهِّ ُصُدوُرَها َما لَْم تَْعَميْل أَْو  اَوَل لِّي َعْن أُمَّ ََ َ تَ َعلَْيهِّ َوَالََّم إِّنَّ مَّ

يمميالفا،يلني  ص ينه ي   ي :ني   ا،ي.نين(ي ال:فكيل:ا  ريي. ،تََكلَّمْ 

َر ُعَمي عين -واللفيظ للبَيار   –والقوُ األوُ هو الراْس لميا أِرْيه الَّييَان 

َُ َايمِّ  ْ بَيرِّ قَيا ُ َعْ يهُ َعلَي  اْلمِّ َي مَّ طَّابِّ َرضِّ ََ ِّ ْعُت رَ ْبَن اْل َُ مَّ ُ َعلَْييُايو هِّ  َصيلَّ  مَّ

ُُ إِّنََّما اأْلَْعَما ٍ  َميا نَياُكيل ِّ ُُ بِّال  ِّيَّياتِّ َوإِّنََّميا لِّ َوَالََّم يَقُو َْ ْميرِّ َرتُيهُ َو  فََميْن َكانَيْت هِّ

رَ  َْ ُحَها فَهِّ يبَُها أَْو إِّلَ  اْمَرأَة  يَْ كِّ َْ تُهُ إِّ إِّلَ  ُدْنيَا يُصِّ ي(َر إِّلَْيهِّ لَ  َما َها
نيالصىفيعا د ي اأ  يأني اليىنيالهميمي يلياي يهيز ي ي يأهيزا يالصيىفي ي أي

 ييلياَ صييح نه ي مييعي يلمشيق عي ي  يي،رينييم يالصييىفي غميي،هي يي يييإاليأنيعيررييص

ياأ   لي ي  نيالصىفياايع يالمفا،اتي  ناي معي  يالهمم ي

ي هللايأع:ن

ي

،ددينيال ي يلييالصيىفي إ م  يعي ااي يالصيىفيأأييال ي،ددييقوله ) والتردد فييه( 

ي ل ،دداي ينيلا ينممي ي الىهعيالر نلي لي اهبيالحه ن:مي ي هىيالي،اهحيأنيعيالي ا

  يأنعيدر ينهممي  مقهمي ي  ي ز لين لشكي ال ،دد

 

 ي يلينييلنفعي ي، يأري،أ أ  ي م فيال اى ي  نعي إنيلا عينهم عيلعيأني وييمسألة :

يههي ري هللا لا يزمئ يأ ي ف  يزمئ ي  يالمفا،اتيأنعي  ى يإنش  يالهممي معي  يال

يأع:ن

ي

ُ ال َّبِّييَّ  ْن أَبِّيي ُهَرْييَرةَ أَنَّ َعيلمي ير اهيأهي يالويه ييي() الق ء عميدالىلعي   َصيلَّ  مَّ

 َُ ( تَقَاَء َعْمييًدا  َوَمييْن اْايي قََ يياءَ َمييْن ذََرَعييهُ اْلقَييْيُء فَلَييْيَس َعلَْيييهِّ )َعلَْيييهِّ َوَاييلََّم قَييا

 الحف ظيع: يض ايهاايالحا ثيالحمياي الا ي ريي الياار لي ال ، يايي يأنيىي

لصيحمين يحو ني ي إنيا نيظ ه،يا،َيه ديايدا دي الامهقلي ي أع:ىهين ف،ديهش ف

هي  حيع يأنليه، ي، يري في ي ير ا  .  ي لني   ا اينم ي  ن يهش فين يحو ن

ُر ) إذا  أنعيل ل ليني ف ي يي: يأنيعيإذار اهيالا  ريي يلال يلاي ٌحم يع( قَاَء فَََل يُْفطِّ

ي.يذلكيعمااي يأنعيل لي)يل  (ي هااي ليغم،يالم  ماي ي لني ق ي)اَ ق  (

يَعاهيي ٍلي يََي َمييةُ لَيي َليان يي   ْكرِّ ييَل َولَيي)َوعِّ َِ ييا َد مَّ ييْوُم مِّ ييالصَّ مَّ ييَرجَ ْيَس مِّ َِ ،هييعي(أريا 

الا  ريي لي حمحعي  :ق .ي  ححيالح  كي لي)يالفي حي(يذليكيعي ياني ي وي ىدي

يأ ض ي.

ي
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يع َميَ،ي ه  يع يان يعم،ير فيذلكي قايأر،جي  لكي بين  ب يَّللاه ُُ نَّيهُ َكيأَ َعا اب  اَن يَقُيو

ي.( َس َعلَْييهِّ اْلقََ ياءُ ْيُء فَلَيْ هُ اْلقَ َمْن اْاتَقَاَء َوُهَو َصاوَِّم فَعَلَْيهِّ اْلقََ اُء َوَمْن ذََرعَ 
يحي ي أن لايان قايا،هم  ييع:معيام يحال هيان يالمهاري ي ال ، ايي ي هيىيالي،اه

يالقل يعمااي فا،ينعي  حاعي هللايأع:ن

ي

اي ي ي ي يإلي يال يىفين ر مي رهي ي لزياعياأأنيعي يقوله ) واَلحتقان من الدبر(

ليان،يا ل ليالق ضليعااالىه ويالم لاللي لي)يا،ز،اف(يأنه يالي فا،يأنيدار ي

 ىض يحصىليال:ا ي معيالي ىهبيال،ض  ي ي :ني ىهيبيالفاي،ي ي أنهي يلمويئي

 وهو اِتيار ابن تيمية وهو الراْسنم ا مي ي الي حص ينه يغاا ي ي

 

ا ي حصي ينيعيال ياالم ،  ميالمىفي هيليلويم نيايلويني  يايي أ  يا،ن،ييمسألة :

لي ضيي يأ يالىر يياي هيينهيي يل ممييمي قيي فيالا يي في ي لويينيآريي،ي ييليال هييلي فايي، يأ

ني ينه يلموئيال  في اليز،اوي الي يلي  ه همي ي ي هيىيار مي ريالموئينمفا، يأ

ي–رحمهنيهللايهمم  يي–ن  ي األا نلي ان يعرممم ي

لفيني ينهي ي ي يغمي،يا فا، يأنعيأ ال يال حي، ي ههي ي ي أي(قوله ) وبلع ال َامة 

،ان يل،  ي لمويئيال   ي ي اليزينه ياي  مياأر،أيع يأحمايأنعيالي فا،يأ ال، ا

يوهو الراْسنه يلموئي  ير رجيالااني ي ي ،

ي

افِّيعِّ َعْن رَ   لم ير اهيال ، ايي(قوله ) والحَامة ِاصة حاْما كان أو محَوما 

ي   َعينْ  يدِّ َِ ُ َعلَْيييهِّ َوَايلََّم قَياْبينِّ  ِّ َصيلَّ  مَّ ِّْ َُ أَفْ  ال َّبِّيي  يومُ َطيَر اْلَحيا َُ ليي لي (ُم َواْلَمْح

مٌحي يال ، ايي)حو  يَحه اٍَ يأَنهع يلَ لَيينق َ حب َماَين  ب يأَح  ٍ ي بييأََ حُّيَع   الاي و(ييليَزل 

ي لايأر،جيأنىيدا ديهاايالحا ثي  يحا ثيمىني ني  يححعياني يالميا هلي ي هيى

يهبيأار،يأه يالحا ث. ا

 القىلياآلر،ياي هىي اهبيهمهىريالفقهي  يأنيالح   يميالي فاي،ي ي ذهايىايإلي ي

ُ أنيحا ثيمىن ني هوى ي  اَي الىاينمي ير اهيالا ي ريياي) يَي مَّ َ  َرضِّ اْبينِّ َعبَّيا

مَ  َم َوُهيَو ُمْحيرِّ ََ ُ َعلَْيهِّ َوَالََّم اْحيتَ َم َوُهيَو َصياوِّمَ  َعْ ُهَما أَنَّ ال َّبِّيَّ َصلَّ  مَّ ََ ي(َواْحيتَ
 أنال،يا،  فيا:ممي)ي  مني(يامي يحالي هياني ي ممميمي الحي  كي ي ذاي،يأني حيليني ي

َ مايالقا نيا ني هال،ه ياالكي ي اَ الىايع: يالهو يأ ض ينم يأر،هعيالهوي ملي

 ييلي)يالالايي،أ(ي يي يحييا ثيأنييليَيي مايال ييارييأنيالهاييلي يي: يهللايع:مييعي َيي:ني

لالي يعز ميميالههيلي ي ال،رصميالي الىنيإالين اييصاوم () رِص في الحَامة لل

هيياايالحييا ثيرهييحيحفيي ظيأهيي يالحييا ثياييلنليحيي  ني أنييلي رعييمي ال ، ييايي  ي
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 الا  ريي ي ان يرز مميع: يأنعي  يلىليأنليَ ماي يأنعيهىيالياييرريصي يلي

يالح   ميل:ص من

ي

   ييمي أ يي يآميي ريالصييح نمي هييلي    رضييمي ييليذلييكي ي يي ل،اهحي ييليذلييكيأنيالحي

ي فا، يل:ح هني المح ىفي يام يهىي اهبيأار،يأهي يالحيا ثي أ ي يدعيىأينوي ي

ل ى  يمياحا ثيرا  ي مىن ني  ي رائينم ،دياالح م ل ي لايأه ديا،  فيان يلمني

ي لينحثيهاهيالموللمي لي)يح زم عيع: يَه يأنليدا د(

ي

أنهي يياياأ ل وللميايع:ميالفا،ي ليالح   ميار :اي مهي يأهي يال :ينيع:ي يليىلم ي

رياني ي  اا مي هيىي ياهبيالحه ن:يمي ي الري نليأنهمي ي  قىليميالم هي ي ي هيىيار مي 

يعني،ي يأنعيالي فاال  في ليأنيالافيلىيلني ص يإل ي نيالح هني  ي ممممي ي مم، 

يكيأنهي ليذالحه ن:يمي يلييواليراْس ميذهبه  ي ا،هي نهمي  ىليالافيإل ي معي ي

فيالي يألني و فص يه ي   يالافيلفينيالحي هنيي َ:ني : يهللايع:معينعي  اا م يأ

ا ني ي أ ض يلىيدر يالافيإل يح:قيعينييد  عي   عي  يإل ي معيلوه  نعيلىي ،

ي.لصاي عمايلني فا،

ي

ي هييىيأنييعيالي فايي،يال ح:مي يهيي  :يينيحاليينيالفصياي َييحبيالييافيأع:مييعي  ي ويللميا

 يني  ي انيي ي يالشيم  نياني  يأ  يدفي ا، ي هىيالافيالالرم،ي قيايأ ييار م ريان ين  

نيعي يلي أيهي ي ي ي :حي ي ي حاعي ي يالضي اي.أي يعرممم ي يأنعي فا،ي ي حاع

ي  ه يالح   م.

نلنيعيي يرحميعيهللاي  ي ل أ  ي يالشيم ياني يني ييمسألة : تيييير اليدم لميرض الكلي ي

ي  يالافيالهقلي.الص منييه ي  ي  دينعي فا،ي يأ

ي

 م ، وَلَل ب ظييرة ، و َل بتفكيير ، وَل احييتَلقولييه ) إنييياُ الم ييي بتكييرار ال ظيير ، 

ي(ي معي و م بالمذ 

يايإني ال،ي لي  ه عي لنزلي يلىالنيأه يال :نااألول  

 ينيالفاليي، ي مالييانيي يعقميي ي يأين ييضيالحه ن:ييمي ييههنياأ لياي فايي،ي هييىيار ميي ر

يالوما، يع:مه ي د  ه 

يَي  ْييَرةَ أَبِّيي ُهرَ  َعينْ الر نلايأنعيالي فا،يهىيلىليال مهىرييلم ير اهيالشيم  ن َرضِّ

ُ َعلَْيييهِّ َوَايي َُ ال َّبِّيييُّ َصييلَّ  مَّ َُ قَييا ُ َعْ ييهُ قَييا َ لََّم إِّ مَّ يياَوَل لِّييي َعييْن أُمَّ  نَّ مَّ ََ تِّييي َمييا تَ

يريي.ل:ا  ي(ي ال:فكَوْاَوَاْت بِّهِّ ُصُدوُرَها َما لَْم تَْعَمْل أَْو تََكلَّمْ 
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أنيعييق ليي ال،اريالهن،يع:ي يالما زي، ي   ينصي اليإهم  يع: يالفا،ي ي الي ٌي

يد نه ي لياَ اع  يالشهى ي يهىيال،اهحي هللايأع:ن

ي

ي ي لنزلي يلىالنيأه يال :نلىينن،ي  لالثانية:

يزلنعيأنزلين لهن،يام يلىيا،ريالهن،يأنلىلي  لكيأاأ ليا فواي ى عي هىي

يي مالي مي يأنيعيال الر نلايالي فواي ى عي هىي اهبيالحهفممي الش   ممي الحه ن:ي

ي  ي فواينه ي ي هىيال،اهحيال ح، ي  يالهن، ياأ ل 

ي

 لىالنيأه يال :ن إنزاليالمهلين ال،ار يالهن،الثالثة :

الح ي،ا يانعيإنزالينف  يال :ياذي مالي ي فا،ي هىيلىلي  لكي الحه ن:مي ي،اأ لياي

ي هع

 يامي يغمي،ي ا زي،ينعيإنيزاليعي ،ي هىيلىليالش   ممي الحهفممي ي،الر نلايالي فا

يلىيأنزلين ل فال،

ي

أييانيييعيالي فوييياي يييى عي ي ليييىيلييي ي يييلينهييي رير ضييي ني ييقوليييه ) واَلحيييتَلم(

ين ،هم  يحال هيان يعااالا،ي الق ضليعااالىه ويالم لالل

ي

نيعيالي أينعيالي مال يال ح، ي هعي أ اأين م ميالهن،يأيأييلىقوله ) َل بالمذ ( 

ي مال يلم َعيع: يإنزاليالمهل

ي

ي

أو ااييتم اء أو مباشييرة دون  أو لمييس لييه ) ِييروج الم ييي أو المييذ  بتقبيييلقو

ي معي و م يايالفرج (

ياأ ل يايال قام ين يإنزالي ين ،هم  يأنعيالي فوايالصىف

في ي قيياي  ييى ي ي  اليي،هي ي  حيي،يالر نمييميايحاليينيال قاميي ي   :يياينيي ر  فيالمقايي 

ُ َع ْ َعييْن َعاوََِّّييةَ الَّيييَان لميي ير اهيينحوييبي :الييعيلهفوييع ييَي مَّ ْت َكيياَن َهييا قَالَيي َرضِّ

يرُ  ُ َعلَْيهِّ َوَالََّم يُقَب ُِّل َويُبَاشِّ رْ َصياوَِّم َوَكي َوُهيوَ  ال َّبِّيُّ َصلَّ  مَّ ِّ َُ اَن أَْملََكُكيْم لِّ بِّيهِّ َوقَيا

ةَ  َْ ُب َحا َ  َمآرِّ َُ اْبُن َعبَّا  ( واللفظ للبَار قَا

 

 ين ،هميي  يأنييعي فايي،ي يي  يالما زيي،الر لرييميايريي، جيالمهييلين ل قاميي يأ يال:ميي يأ

حالييي هي ييي حبي)يالحييي  يي( يانييي يلاا يييمي يييلي)يالم هيييلي(ي ي رييي لاي يييليذليييكي
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نيالينيصي ي أ نيعي اح  ىاينيالن ه، مي   يالم لر،  يالصه  نلي الشىا نلي 

والراْس في ذلِ هو ميذهب عامية ا،هم  يلني ه قاي يل  فين ضيالصح نمي ي

 نميا:هي ير لميمي ي يذاي،ياأنيزالي ي إنمي يالالي في مهي ينيآم ريالصح ي،يأهل العلم

عي يال،َيىلي ي: ييأنهي يم ن يم  الما ز، ياليا في يليهى اهي يإع: يالما ز، ي ي

ْربِّهِّ ي( ع:معي َ:ني ليالصحمحي ي ل لئيع مشم ِّ إنمي يالهيزا ي يلي، (َوَكاَن أَْملََكُكْم لِّ

يا،نزالي  ه 

 

 ه هي ي نيعي يليا،يلم َ يع: يالما ز، ييأ ف،  ر، جيالمهلين ،َ مه  :ال،ان مي 

نيعيأ ي لايذهبيالمم،غي نلي ي يالم يلر،  ي ي يالحهفميميأنيعيالي فاي،ي ي اأرهيحي

ي فا،

ي

لمي يدنيعياليأ ياأينويابيالما زي، ي يأي فا،يليىيال   وميايالماييالصحمحيأنعيال

ي هللاي ع: يذلكي ي الي ٌق ليع: يع: ياالَ مه  ي ي هيىيليىليالحهفميمي الشي   ممي

يأع:ن

ي

و أ) الثاني عَّر : كل ما وصل إل  الَيوُ أو الحليق أو اليدماغ مين مياوع لىلع

هياايهيىيضيي نطيالمفاي،اتيال يلي صي يإليي يال يىفيعهيايالحه ن:يمي ي لييايي ييره (

 يأ ي قافيأنيال،اهحي  يل،رهيان ي مممميهىيا ي  ي  ي يإلي يالم يا ي اي نيال   ي

ي  هم يع يال  في ي   يهاهيالمفا،اتي

ي

ين ) وكلوا واشيربوا حتي  يتبيلقىلعي   ل ي الش،ويي  يالمفا،اتي يياأا  -

لي يال :يني ي ار :ايأهي ييي ،هم   ني(لكم الَي  األبيض من الَي  األاود

 نيايالا،دي ي الارهني الحص ي ي ل  يالا،دي قايه  يع يع يأنليال:حيميأنيعي

هييلي(ي ليي لياني يلاا ييمي يليالم 1022 لاي يالايي،دي.يأر،هيعيالاييزار)يالالشياي

 لحيني ي )يالي رائ(ي ي  معيعه هميل  د ي ي أ  يال ،اوي ي قايل ليالحو ين ي

 حليأنعيالي فا،

ي

 ي

 ليي ليانيي يالصيي تي ييلي)ي شييال يالىَييمط(يأنيا،هميي  يان قيياين يياهم يع:يي ييييييي

ر في  يل الهي.ي هىيلىلين ضيالم لالمميأني ي يالي   يايي اليانمي  ي يليال يىفي
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 فايي،ي ي اليي،اهحيريي فييذلييكيأنهيي ي  همييميعيي ييا لحصيي  ي الييارهنيي  نهيي يال

يالا  في إنيا نئيهاهياأ ىريض ر يلالهه ي فا، ي يالا يالومىفي ي هللايأع:ن

ي

أنيعي  ي يإلي يهيىفيقوله ) فيفطر إن قطير فيي  أذنيه ميا وصيل إلي  دما يه( 

 . الا  ى

ي هيىيلم ينا ي في الزي،اوي الي يلي  ه همي ي ينعأ القىلياآلر،يايأنعيالي فا،ي

ي هىياأظه،يلىليال:مثي اأ  اعليي دا د

ي

لي يإ(يال  مفيميايال ،احيميال يلي صي يقوله ) أو دوا  الَاوفة فوصل إل  ْوفيه 

 ي ي ال ىفي ي  نيدا أيهاهيال  مفيمينيا ا ينفياي ي ير لهي ي  نيعي فاي،ي يأنيعي

يإل يال ىفي

 لالميميلمنيعيليم ينا ي في الي يلي  هي هي هيىيليىليا القىليالر نليايأنيعيالي فاي،يأ

ي هىيال،اهح

ي

:قيعيحني  ايال نيالالحي ي يلي(ي  نيليقوله : )أو اكتحل بما علم وصوله إل  حلقه

نيأهي ينعيلني ص يإل يال يىف.ي إني هيايال ينيالالحي ي يليح:قيعي قيىاله  ي يأ

يال :نا

ينعي   يإل يح:قع. هىي اهبيالحه ن:مي الم لالممي يأاأ لاي فا،ي

 ي هيىينعيلم ينا  في الي لي  ه همح:قعي يأيي فا،ي لىي هايال معي لالر نليال

ال،اهحي يأنيعيليم ينا ي في الي يلي  ه همي ي ي هيىي ي، ييعي يعاي  ي الحوي ي

ي اله  ليي غم،هني يام ي لي)يالاه  ميل: مهل(

ي

يايليالا نيإل يالح: ي ي قىالنيأه يال :نى(يد ني  يأو م غ علكالىلعياي)

نيييعي صيييمبيالصييي منيأهييي يال :ييينيأ ي هيييىي ييياهبيهم عيييمي ييي ياأ ليايالال،اهيييمي

ين ل ا،

شييمينييعياليدلميي يع:يي يالال،اهييمي ي حاليي هيانيي يلاا ييميعيي يع مالريي نلايال ييىا ي يأ

ي عا  

ي اي قييىالنيأهيي يال :ييني هميي ي ههيي نيعهاالحه ن:ييمييفييإن وصييل طعمييه إليي  الحلييق

نييعيلييني هييزلي هييعيزيي  ي ي فايي،ي يأياليعأنييي اليي،اهحي ييليذلييكيهييىيلييىلي يي يليي ل

ي(4/351ا ني ليالح: يالي فا،ي)يالم هلي/   ،دي هىديال

ي هامعايإني   ي  يال :كيإل يهى عين يزكيأنعي فا،ي
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ي

ليليييىالنيأهييي يال :ييينياياأ   قوليييه : ) أو ذوق الطعيييام ووْيييد الطعيييم بحلقيييه (

ي. الم لالممي الحهفممييالال،اهمي ي هىيلىليالش   مم

لير،هييعيالا ي ريي يي الري نليايال يىا ي هييىي ياهبيالحه ن:ييمي هيىياليي،اهحيلمي يأي

ي َي َي حمحعي  :ق يع يان يعا لينص مميال زفيأنيعيلي لياي) يال قبيا َريَا هنَياَلينَيل َليأَن 

َ ي يالشهل  ي(يأَ  

ي. وللمياي  ني هايالا ني ليح:قعي قىالنيأه يال :ني يأنعي فا،

لي يإ الر نليايأنعيالي فاي،ي هيىيليىلين يضيالحهفميمي يأنيعيليني هيزلي هيعيزيل يي

ي هىياأظه،ي ي هللايأع:نهى عي ي

ي

ميعيمي،ي نعيان : عي ي يغأي: )أو بلع ريقه بعد أن وصل إل  ما بين شفتيه (لىلعي

زي،تيينيعي فاي،ين ،همي  يامي يل ليعيالهيى يي يلي) يام ي  يلىين: ير  يغم،هي ي  

يالمهاو(

ي

يلميي يقولييه : ) وَل يفطيير إن فعييل شيييئا ميين ْميييع المفطييرات ناايييا أو مكرهييا (

َُ قَا  نر اهيالشم  ُ َعْ هُ قَا َي مَّ ِّ َُ َراُ َعْن أَبِّي ُهَرْيَرةَ َرضِّ ُُ مَّ ُ َعلَْييهِّ صَ و لَّ  مَّ

َب فَْليُيييتِّ  ييَي َوُهيييَو َصيياوَِّم فَأََكييَل أَْو َشييرِّ نَّ مَّ َصييوْ َوَاييلََّم َمييْن نَسِّ ُ َمهُ فَإِّ  َمييا أَْطعََميييهُ مَّ

َه َوقَْلبُ إَِّلَّ َمنْ ) أ  يالمال،هيلقىلعي   ل ي (  َوَاقَاهُ  ي(يَمانِّ ئِّنٌّ بِّالِّ هُ ُمْطمَ  أُْكرِّ

ي

 يالي مالييينييعأييقولييه ) قولييه َل إن دِييل اليبييار حلقييه أو الييذباب بيييير قصييده(

اييالكي يي ينييزليزييل يالميي  ي ييليأمهيي  ي ضييى هيإليي يح:قييعين ميي،ي يال حي، ي هييعي ي

ي.لصاه

يهم نعيلم ينا  في اليز،اوي الي لي  ه أيقوله : )وَل إن ْمع ريقه فبلعه(

ي

عياني ينا  في الي لي  هي هي يل ليلم يينعي الينللينشنيالا ىريي إنيلصاهيأ -

ي ممممي لي)ز،تيال ما (ي هىيلىلين ضيالم لالمميام ي لي)يالارم، (

حالنيالا   يلم، ضيضم يال هف ي يهي مزي هيىيار مي ريالشيم ياني يعرمميم ي -

يف يال ىنعيلم ينا  في الي لي  ه هي الي ص يإلأي–رحمعيهللاي   ل يي–

 هيلي  يىأيالشيم يينيعيالي هيزليإلي يال يىفىنياأَيه نيالينيللينيعيأ     -

يان ين  يرحمعيهللاي   ل 

ي
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ن عييلما رواه الَّييَان :   لنعي فا،قوله ) ومن ْامع نهار رم ان في قبل ( 

ََ  أبيي لُيو ُْ َُ بَْي ََمييا نَْحييُن  ُ َعْ ييهُ قَيا يَي مَّ ْ ييدَ ُهَرْيييَرةَ َرضِّ ِّ  عِّ ُ َعلَْيييهِّ َصييلَّ   ال َّبِّيي     مَّ

ِّ َهلَْكتُ  َُ مَّ َُ يَا َرُاو َل فَقَا ُْ اَءهُ َر َْ َُ  َوَالََّم إِّْذ  َُ مَ قَا َِ قَا تِّيي  َوقَْعُت َعلَي  اْمَرأَ ا لَ

ُ َعلَْيهِّ وَ  ِّ َصلَّ  مَّ ُُ مَّ َُ َرُاو دُ  َالَّمَ َوأَنَا َصاوَِّم فَقَا َِّ َُ َرقَبَةً تُْعتِّقَُها قَ  َهْل تَ َُ ََل قَيا ا

َُ َلَ  يُع أَْن تَُصييوَم َشييْهَرْينِّ ُمتَتَييابِّعَْينِّ قَييا َُ فََهييْل تَ  فَقَييفََهييْل تَْسييتَطِّ ييت ِّينَ ا ييُد إِّْطعَيياَم اِّ َِّ 

ُ َعلَ  َْ ال َّبِّيُّ َصيلَّ  مَّ َُ فََمَك َُ ََل قَا ي ًا قَا ْسكِّ َِ أُتِّيَي ْي َيا نَْحيُن َعلَي  ذَلِّيَايلََّم فَبَ ْييهِّ وَ مِّ

ُ عَ  َُ أَْيَن السَّ عََرُق اْلمِّ  َوالْ لَْيهِّ َوَالََّم بِّعََرق  فِّيَها تَْمرَ ال َّبِّيُّ َصلَّ  مَّ َُ ْكتَُل قَا اوُِّل فَقَيا

ُل أََعلَ  أَفْ  ُْ َُ الرَّ ْذَها فَتََصدَّْق بِّهِّ فَقَا ُِ  َُ ِّ   ِّي يَا رَ قََر مِّ أَنَا قَا ِّ فََومَّ َُ مَّ  َميا بَيْيَن ُاو

تَْينِّ أَ  يُد اْلَحرَّ ْن أَ ََلبَتَْيَها يُرِّ ُ ْيتِّي فََ حِّ ْهلِّ بَ ْهُل بَْيت  أَْفقَُر مِّ  َعلَْييهِّ َِ ال َّبِّييُّ َصيلَّ  مَّ

 َِ ْمهُ أَْهلَ َُ أَْطعِّ  (َوَالََّم َحتَّ  بََدْت أَْنيَابُهُ ثُمَّ قَا

 

 .نعي فا،ين ،هم  يحال هيان يلاا ميَىا يأنزليأ يلني هزلي   -

فيئيع:ميعيعي ي يالمفاي،اتي ممي ي للنيأهاير   ينم يالفقه  يأنييي) أو دبر (لىلعي

يه يال :ن ار :فىاي لي لي هىويالالف ر يع:معيايلىالنيأي.  يالال بي هللايأع:ني

لم َيي يع:يي يال ميي  ي ييليياأ لياي  ييبيالالفيي ر ييع:مييعيي هييىي يياهبيال مهييىر

لييم يينياليان،الالفي ر ي هيىيليىليأنييليحهمفيميأ القيىليالري نليايالي  ييبيي.القاي ي

ي :عيان ي ف:حي   عي  ،   يلعيع: يالحاياالَ م   ي ي ه ح ي

ي

يفي ر يلنعيهم  ي ه يع:ميعياأييلىيه   ي م  ي  نعي فا،ي يأيقوله ) ولو لميت (

ي.نعيلم ين م  يعياف ر ييألم يع:م هه ني لي اهبيأحماياأ ليأنعي

ينعيأ هبيال و يي.ع:معياف ر يأياياآلر،يالىهع ي

فيي ر ياالي فويايالصيىفي الياييهييعياآلري،ي الىي.نيعيا ل مي  يأقوليه ) أو بهيمية( 

ينعيالينصي معي لم ي لي  ه يال م  ي هىي   ع ي،ع:معي

ي

ي–قيافيام ي ي– هىيالاييأ ا،ين يعاري) في حالة يليمه فيها المسا  ( لىلعياي

 نيعيارينعي  بيع:معيا، و  ين ال ف ريام يحال هيان يلاا يمي ي :يىيأنيعيأاي ينيا  

ن أاي يينعيلايأ واي يى عف ر ي ي اأرهحيأنه يالي  بيأالالمنيه   ي ي  نيع:معي

 هييىي يياهبيال مهييىري يإاليأني قصييايالفايي،ين ،ايي ياح ميي اليح يي ي صيي يإليي ي

يال م  

ي
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ليايياليني و فصي ييع:ميعي َي:نينيالهالي : يهللاأيقوله ) مكرها كان أو ناايا (

مقي ليفي يلياله   يأه:عي ي  ، ياالَ فص لي لي ق فياالح م لي هزلي هزلميال مى

ع: ياله َييلي،نيالوييي م يزييل ي ي القييىلياآلريي،ي هيييىي يياهبيال مهييىريأنيييعيال

(ي اليذلكيع: يأنعي  مايالف  ي  لى يالهوم نين ماي ي هيىيل ليا لي،اهحيا)يه:الئ 

ي هللايأع:ن.

ي

نيليىالي المال،هيلىالنيأهي يال :ينياأ لي فاي،ي هي يع:ميعيالالفي ر يليىالني  -

 أحمايأ ض 

يالي فا،ي هىي اهبيالش   لي هىيال،اهح.ي.ي القىليالر نلا -

ي

 :  قىالنيأه يال :ن،  أ  يالقض  ) ليمه الق اء والكفارة( لىلعياي

   ليالي قضليالمىفيالاييأ ا،هي ي هىيدار ي ليالالفي ر ي هيىيليىليالشيياألوُ: 

ي. اأ  اعلي ن ضيأه يال :ني

ا يَْوًمي َوُصيمْ  )ا ديلمي ير اهيأنيىيديي الر نلياي قضلي هىيلىليهمهىريأهي يال :يني

 َ ي مم هاهيالز  د يض فه يالا  ريي الازاري ان يرزيي(َواْاتَْيفِّْر مَّ

ممميمي ي ل ليال :م:يلي يليا،رزي دي)يأنالي،هيالحفي ظيل الايم(يي اني يعاياالا،ي اني ي 

يع:ننعي قضلي ي هللايأع: ي  ياَ ق  يعمااي  يلال ي اهبيال مهىريأرهحيلم َ 

ي

 ي ير،هيئينيعيال،لايميالالي  ، ي ي ي  يزأيرقبة ممم ة ( ) والكفارة عتقلىلعياي

:يي يعحالييني ي ال مهييىري القييىليالريي نليايأنهيي ي  ييزأ يال،لاييميالاليي  ، ي،اليي ريال

ني ي(ير اهي وي:يأعتقهيا فإنهيا ممم يةالي ريلمياينحيا ثيال  ر يمي)ير  عيأنيا،

ي ي هىيال،اهح لم َ يع: ياف ر يالق  ي

ي

يبيأ يال  مم،يلىالنيأه يال :نه يالالف ر يع: يال ، ميمسألة :

ي.اأ ليأنه يع: يال ، مبي

يالههابيأَياهمَيع يايه َ،  يَ، َيحَيأنه يع: يال  مم،يلم يه  ي يلي وي:نيعي يأنيليياي الر نلي ينه له

ََيي:هَني يَ  ييًَل أَْفَطييَر فِّييي َرمَ َ يي:ه يَّللاه يَع:َم ييعب ُْ قَبَييةً أَْو يَُصييوَم رَ ْن يُْعتِّييَق َ يياَن أَ أََمييَر َر

ي ًا َشييي ْسيييكِّ يييت ِّيَن مِّ يييَم اِّ ر ا يييميين ، ميييبيأأنهييي يع:ييي ياليواليييراْس(يْهَرْينِّ أَْو يُْطعِّ

ليعيال ، مبيأ حي ي قاير أيال ، مبيع يالزهي،ييأاري،ي ي يم ميم ينفوي يامي يل 

ي.الح  كي لي)يالف ح(

ي
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قيافي يل:حا ثياليايي ي)فإن لم يستطع انتقل إل  صيام شهرين متتابعين (لىلعياي

ي ي نيأ اي،ي ي يغمي،يعيارياَي لناي ي يها ياي هللاي ق ي    ن ي ي ز،اليالصم فيأن

يأع:ن

ي

اريل:حييا ثي ي ار :فيىاي يلي قييايفيإن ليم يسييتطع فإطعيام ايتين مسيكي ا(لىليعياي)ي

همي يلم يه  يع يان يعم،ي ان يعا لي لم يل.يالا  في ال،اهحيأنعي اي  يال  ف

ي   لاي  يالصح نميام يل لعيان يلاا م.

يي لال مهنيأم،يأن يالم قيافي يلي يم فيالشيم يالياي   زمعيأ ض يإنيهم هن -

يالي ام ي ي هىير ا ميع يأحما

ي

 ييي: يهللايع:مييعي َييي:نيليي ليل:،هييي يال بييي  ن ألفييإن ليييم يَييد ايييقطت(  لىلييعي)ي

ي.(ي لني ل ،هينالف ر يأر،أييأطعمه أهلِ)ي

 اهيبيينيعيال ي هىيلىليالش   لي اأ ليأرهيحيأأنه يالي وقطياي القىليالر نليي

ي  ز  يال

ي

 هييليالي ويييقطينيي ل  زياالفيي ر يالق ييي ييقولييه ) بَييَلُ  يرهييا مييين الكفييارات (

ي ظه ري  مم ين ي اق ي ليالا م

بي ي يهميع يأحماي هىيال،اهحيأنعيالي ا القىليالر نليايأنه ي وقطيي هىير ا 

يال  ز

ي

ي(يوَل كفارة في رم ان بيير الَماع والنياُ بالمساحقةلىلعي)ي

ي.يالالف ر ي معي  بيأ  يال م  ين ،هم  

ي أ يي يالمويي حقميي ىههيي ني ييلي يياهبيالحه ن:ييميارهحهميي يأنييعياليافيي ر ي مييعي يي 

ياأنزالي يأنعيلم يهم  ي الي لي  ه هي

ي ذهبيالحهفمميأنيالالف ر ي  بين أا ي الش،ويعمااي لير ض ن -

لي،د ي الم لالممي  بيالالف ر يعهاهنينال ي ي ياي نيه الي يل:صيىفيني يعياريإاليا -

 يال   ممنولليهللا

 هىي اهبيالش   مميأنه يالي  بيإالين ل م  يوالراْس -

ي

يأنيأا يز ا ي ليال:ى يالف ، ي لني  ام ي.يلىالنيأه يال :نيمسألة :
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ينياأ يي ينقيي  يالصييىفي ييليذ  ييعي ي يي ي وييقطين لشييكي قضيي  يأاأ لياي  ييبيال

ي هىيلىلي  لك

:يني ي عمي  يأهي يال لي أحماي همالر نلايالي  بيع:معيالقض  ي هىيلىليالش   

نياأ ي ينقي  يال:مي ي ي لمي ير،هيعيعاياال، ارينويهاي يحمحيعي ياني يعايي لي،

يوهو الراْس)يأح يهللايلكيالش،اوي ي  يزالالئيح  يالي شك(ي

ي

ه رينياأ  ينق  يالها ي ليغ، ويالشم ي  :معيالقض  يأ إنيأا يز يمسألة :

يايغي، ويالشيم ي صيم  عهااي ي يليني  ايم يليعيزي  ي ي ي نيني نيأنيأا:يعياي نين ي

ي حمح

ي

ني إنيأا ي ن يالف ي،يليني ا:ي ي ي ليايال:ي يأ يأنيالشيم يليايغ نيئي لييمسألة :

ي.يلييىالنيأهيي يه ييا  لبيية الظيين الييراْس َل الظيين المسيياو  للَّييِ  ييبي الميي،ادي

يال :نيا

ي

يلىليهمهىريأه يال :نياأ لياع:معيالقض  يهى

ي ار م ريان ي ممممالر نليايالي قضلي هىيلىليع،  ي    هاي الحو ي

 َييابيال يي في ييليذلييكيهييىيال يي في ييلي هيينيحييا ثيأَييم  ي ي أميي،يعميي،ينيي ي

مَيال ا وي يأ  يحا ثيأَم  ي قايأر،هعيالا  رييع ي  َ يأَ َممَيَع   يأَنبيلي َ ينبه ي َ الب ئب

َميي ي ييَليَّللاه يَعه ه  يَرضب ييا ب  ب ييٍ،يالص ب ِّ لَيي  َعْهييقَالَييْت أَْفَطْرنَييا عَ نَال  ُ َعلَْييي  َصييلَّ دِّ ال َّبِّييي  هِّ مَّ

َشيي ٍفي َيييَوَاييلََّم يَييْوَم َ ييْيم  ثُييمَّ َطلَعَييْت الََّّييْمسُ  ، يلبمييَ يلبهب يي  ي اينب ل قََضييل  ب يلَيي َلياَلين يياهي ب ي  ب

ايأَي ييأَلََضيى  َشي    ياَليأَد رب يهب ََمب  ئ  ياَليلََض ٍ يَ لَ َليَ   َمٌ،ي  مهيىرينهيااي(ي  َي الياليف 

اييهشيي فينيي يعيي،  ي ي اَيي اليالف، يي يويالقضيي  يلفهيينياليي، ىالحييا ثيع:يي ي هيي

ىاينهيينيلييىيلضييارييلضييىايأ يي ي ي يي يلضيي  ي مييعي ي،نييعيالي ييهشيي فين الريي نلينقييىلي

يلاا، عيأَم  يرضليهللايعهه .ي هىياأظه،

ي

يَ   يأ  يأم،يعم،ي قايأر،هعي  لكي يَ  لبكيَع   مَ يَع   ين  بيَحاهمَهبلي َح  :ََنيعَيياب  َ يأَ ميعب يأَرب   

َ ي يأَ ين  ب يع َمَ،ين َ يال َ اه وبيأَ  َاَ،يذَاتَيَر لباب فٍيي:ََنيأَنه ييَغيم نٍي بليَرَ َضي ي َى  ٍفيذب يَني بيلي َيى 

يٌ ي ي ََ ي َ ه يَره  يالشهيم    َو يَ َغ نَئ  ميَ،يا َيقَي َلي َيَ َرأَأيأَنهع يلَا يأَ   ي يأَ ب هبمَ ياَل:َ َيئ  ي   ب ل م 

ي ي َقَ َليع َم،  يرَ الشهم    ْطُب يَسِّ ََ   :فيمي يعي يعمي،ي يتينللف ظيأر،أ(يي لايه  ياْل

لفي ظيأيأنياأم،ي ردينر ميميعهايعااال، اري الامهقليي.ي ر  ميهاهياالر  في

يع يعم،يأنعيل ل
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(ي رهييحيهيياايال:فييكيالامهقييلي هييىيظيي ه،ييالَطييب يسييير نق ييي يومييااأ لياي)ي

يا فيان يعااالا،ي ليال ،همح

مي،ي يلي ممميمي  :ممياهياني ياري(ي رهيحيهياايال:فيكياني ي) َل نق ييالر نلايأنيعيلي ل

نيره لييعيألييىأي أحفييكي ي يي يرهيي لينيي لليحيأ)ي وييهايالفيي ر ر(ي هييىياأرهيي

ياأَ نما

ال مهييىريع:ييي يأني يي،ادهيالقضييي  ي ي ل ليييعي(يالَطيييب يسيييرالر لييثايأنيييعيليي لي)ي

دم واليراْس فيي ذليِ هيو عي الف،  ياآلر،ي ل لعيع: يأنيالم،اديعيافيالقضي  ي ي

يهىيار م ريان ي مممميرحمعيهللاي   ل  هللايأع:نيام ييالق اء

ي

اي(ييالمفاي، ني يلير ضي نيلويم نيقوله ) ومن فاته رم ان ق   عيدد أياميه

ن اري ن م،يعاريي يأ  ي  يأ اي،ين يارياويف،ي حي مضي ي يري في يليلضي  هي

رَ لقىلعي   ل ي) َِ ُ ْن أَيَّام  أ دَّةَ م ِّ يي(فَعِّ

يأ  ي  يأ ا،ين م،يعاري ي قىالنيأه يال :ن

ي  ليايعافيالقض  ي أنيعيالي  يزي يالقضي  ي هيىيليىلياني يحيزفي ار مي ريانياأ

هيأهي ينيالقض  ي ح  جيإل يأ ،يها اي لم يههي يأ ي،يها ياي ي لمي ير ا ممممي يأ

ُ الوه يإاليالهو ملي  يحا ثيأنلي ِّ َصلَّ  مَّ ُُ مَّ َُ َرُاو ْن أَْفَطيَر َمي َوَايلََّم َعلَْيهِّ  قَا

ْن َرَم َ  َصية  َوََل َميَرض  لَيْم يَْقييَْوًما مِّ ِْ يْن َ ْييرِّ ُر دَّْهرِّ ُكل ِّيهِّ هُ َصيْوُم اليضِّ َعْ ياَن مِّ

اني يي( َهاهيض مايض فعيال ، يايي الا ي ريي اني يعاياالا،ي لي ليَوإِّْن َصاَمهُ 

يح ،ي لي)الف ح(ي)ي ليَهاهيار  في اضا،اوي هه ينح ليأنليالماىل(ي 

ي يأ ا،ي ى  ي يلير ضي ني ي يغمي، أ ض يلم يه  يع يان ي و ىديأنعيل لي)ي ي

ررصييميلييني  ييزهي ييم فياليياه،يا:ييع(يأر،هييعيعايياال، اري انيي يأنييليزييمامينوييهاي

ي حمحي ه  يع يع:لين يأنليال لبينوهايض ما

ي

نيعيأ يلاا يمي)ين مي،يري فين :ميع(ي ي  القىليايالر نلياي هىويالقضي  يلي لياني

 يبي نيعي ي  ي يإَ ق  يعماا ي لم َ يع: ي دامعينيم ن  ي ليالا مي  ي ا،أيإالين ا 

وهييو  يال  :ييمكي.يع:مييعيالقضيي  ين ،هميي  ي ي أ يي يأميي،يانيي ي ويي ىدي محميي يع:يي

يالراْس ول أعلم
ي

ينيعالههي ري يحي يم  عيع:ي يالي،اهحي ي،ي وللميالم م يع:معيإنيأ  ريهز اي ي 

نييعيهمي ينييم يراهييليالصييم في يالهمييمي ا، وي  يعيي يالمفايي،اتي.ي ي إنيلييني فيي ي  

ير فيل لعيان يلاا م قضلين ي



 41 

ي

ني لييئينيي،ا يالا ييمي ي أنييعيأَيي، ي ييلياأي)ويسيين الق يياء عليي  الفييور(لىلييعي

يهللايعيزي هي يأ ي ياىنيعيع:ي يال ،اريليلقيىلييالقض  ي م ايح  ير ض نياآلري،

رَ ل لي) َِ ُ ْن أَيَّام  أ دَّةَ م ِّ  ي ل يأ هيبي نيهللايأاآل يميع:ي يهيىا يال ،اريلي(ي يالئيفَعِّ

 ي،ي قما ينيز  ي ين ي في ي ينويليالصي اأ  فيالما:قميغمالقض  ي ليعا ي  ي

ي لنه ي  بيع:معي ىري اا،ه 

يي لم يأر،هعيالشم  نيع يع مشمي َليَّللاه يَعه َه ي َق ىل  يُكيوُن عَ َكاَن يَ َرضب ْوُم لَييَّ الصَّ

َي إَِّلَّ فِّي َشْعبَانَ  يُع أَْن أَْق ِّ ْن َرَمَ اَن فََما أَْاتَطِّ َُ مِّ ِّ يَْحيَ  الَُّّ   قَا ْن ال َّبِّي  ْو أَ ْيُل مِّ

ُ َعلَْيهِّ  ِّ َصلَّ  مَّ ياليقاُبِّال َّبِّي  ي ب   مَ يالشُّ     بي َح  ينب لههييههابل  بيَ :ه يَّللاه يعَيأَ   ََ:هنَيابل  يَ  ي:َم عب

ي

 ي يع مشيميرضيليهللايعههي ياي نير ي يلرم،ع:معييأني هاايهىيال،اهحي ي الي ،دي

مي ينياأ  يعيافيال صى يم  نعي ا ى ي ين ه يالهالي : يهللايع:معي َ:ني يأ

 ي ي(ي يارجي ي ياي في حيليليم ييالَّيل بال بي صيل  ل علييه وايلم)يي  لىله

 ينيالهاييلي يي: يهللايع:مييعي َيي:نينهيي يالميي،أ يعيي ي ييم فيالهفييايي فيع مشييمي ي أ

نيهيىا ي يى ه يالفي،ضين مي،يأذنيعي ي أ   هه يح ض،يإالينلذنيع ي ياليع:ي ي

يفي ليغم،ينىن ه ي هللايأع:نع مشمي و ام يالصم 

ي

ي(يلم يَا يإَل إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيَبلىلعي)ي

ي وللميايإنيأر،يالقض  يح  ير ض نياآلر،يل اري  زل يع:مع

ي

ي وللميايإنيأر،هيل م،يعارييلىالنيأه يال :ن

ياأ ليالقض  ي قطي الي :ز عيزل ي هىيلىليالحهفمم

الميميع يا ي يىفي ويالم ي هيىي ياهبيالحه ن:يمي الم لالر نليع:معيالقض  ي إال  في

رني هىيال،اهحي يلم يه  يع يان يعا لي ان يعم،ي أنليه، ، يل لي حلين يأاي

ي)ي لم يلهني   لاي  يالصح نم(يي ل لعيان يلاا مي ليالم هلي هللايأع:ن

ي

ي وللمي  ي  تي ع:معي ىفيلعي ىر  ن

ين معيذروا فيي عيدم الق ياءوإما أن يكيواأ ل يأني مىتيع ي م فير ض ني ي

ي يالني مىتي ليم نلي ىفيزىالي قىالنيأه يال :نيا

ي. هىيلىليل  د ي ال  لياأ لياي ا نيعهعي

ي.يينعيالي اهبي  يال  زأار،يأه يال :نييأياليزل يع:معي هىيلىل الر نليي
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ىليلييىالنيأهيي يال :يينياياأ لي صي فيعهييعي هييىيليييكييان بإمكانييه الق ياء إن إ ي ي

ي ال  لي الحو ي ل  د يالش ل ل

يرَيلم يه  ي ليالصحمحم ي َليَّللاه يَعه َه يأَنه يَع مبَشمَيَرضب بيَع   يييَ :ه َ ىَليَّللاه َّللاه يَع:َم عب

ََ:هَني يُّ َ  يَاَم َصاَم َعْ هُ َولِّ َُ َمْن َماَت َوَعلَْيهِّ صِّ ي(يهُ قَا

 أحميياي القيىليالري نلياي ا يينيعهيعياي ي ييىفي ويالم ي يي ي ال، يعي هيىيلييىلي  ليكي

يتي ع:ميع أار،يأه يال :نيام يل لعيان يلاا مي ي ذلكيلم يل لعياني يعمي،ي)ي ي ي ي 

 م فير ض نيأال نيع ياي ي يىفي ياايحهايميل:مويالم (ير اهيالامهقيلي عي ياني ي

يعا ليأ ض يع يع مشمي ي الي  ،فيلهني   لاي  يالصح نميل لعيان ي مممم

 وهو الراْس لفهم السلل

 

يىتيع:معي  م فينارالصىر يالر نمميايأني م

ياأ لياي ا نيعهعي هىيلىليهم عمي  يالفقه  ي ههنيالش   ل

يالريي نلياي صييىفيعهييعي لمييعي هييىي يياهبيالحه ن:ييمي هييىياليي،اهحيلفهيينيع زييمي انيي 

يعا لي لم ي   لاي  يالصح نميرضليهللايعههن

ي

ي الىلليايلم يهىيالىراْي هىي اهبيالحه ن:مي ي ل لياني يح ي،ياي يل، يبي -

يل صامي ي  ،دهيحا ثيال لي   ئيع يأ ه  لم يهنيا

ا  ينيعيالهايلي ي: يهللايع:ميعي َي:نيزياهعين لي الي  بيالصم فيع: ياليىللي، -

  الي  بيع: يالىلليلض  يد  يالممئ

 ي ه ي   صين لىلليلىالنيأه يال :ناياأ ليالي   صينعين يا ي  ي اي، -

  ثلن ه،يالحان لقض  يه  يأنعياقض  يد  ي ي الر نليايأنعير صين لىللي

ي الينللينصم  هنيهمم  يي لي ىفي احا -

ي

لمي يأر،هيعياني يييبتداء تطوع عليه مين ق ياء مين رم يان () وَل يصس الىلعي

 ي يه  :يميحيالي قاي يالانليزماميع يأنلينال،يرضليهللايعهعيأنعيل لي)ياع:ينيأنيهللا

ي  دأيالف، ضمي(ي  ليَهاهيانقا  ي ي أر،جيعااال، ارينوهاي حمحيأنيره 

 يالَلليأن يه، ، ي)يإنيع:ليأ    ي  ير ض ني يأ ل ىفيال شي،ي اىعي لي.يلي لي

يأناأينح يهللايمني اى ي  يزئئي(

ي
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 ي هيييىيليييىليالم لالميييمي القييىلياآلرييي،ي صيييحيأدا ياله  :يييميلاييي ييلضيي  ير ضييي ني

نيلض  ير ضي نيع:ي يال ،اريلي ي ع مشيميرضيليهللايعههي يا نيئي الحهفممي يأ

يأنيالي  اى ينش  ي  ي م فياله  :مي قضلي ليز ا ني ي  ا ا

ي ي ي أم،يأنليه، ، ينصي ي هىيأحىالي هللايأع:نم هااياأم،ي ح 

ي

هييااي ييليغميي،ييفييَل صييس (نييو  صييوما واْبييا أو ق يياء ثييم قلبييه نفييإن لىلييعي)ي

ر ضيي ني ي ذلييكيأنيالصييىفيازيي م يع:يي ينم ييم ي ينمييميالصييىفيالما:قييمي ي نمييمي

يل  مم ي ي نقممينممياالال رال  م ي ي  ذايل:اعينف يذهائينمميا

ي هللايأع:ني.

ي

لمي ي يلي ضي يالصيم في ي يأراي ري ههي ي ي يهي  ييقوله ) ، ويسن صوم التطيوع (

ََي:هنَييع يأنل يَ  بيَ :ه يَّللاه يَع:َم يعب يالههابل  يرَيي َ،  بيه َ،  َ، َيَع   يَعي   يلَي َلي يعب َميل  لُِّكيل ِّ عَ ن بال ين 

ْوُم لِّي َوأَنَا  ُُ فَيمِّ اَكفَّاَرةَ َوالصَّ لُيو َُ يِّ  بِّيهِّ َولَ ْْ ياوِّمِّ أَ ييسِّ  أَْطيَيُب عِّ لصَّ يْن رِّ ِّ مِّ  ْ يَد مَّ

 ِِّ ْس ي(ي  ف يع:معاْلمِّ

ي

بين يي َيعيي ييلمي يأر،هييعيالشييم  نييقوليه ) وأف ييله يييوم ويييوم ( يي،ب ين يييَعا ياَيَّللاه يَعم   ب

َميي يأيأَنهي ييَليَّللاه يَعه ه  يَرضب ُ  ال  َيي صب ِّ َصييلَّ  مَّ َُ مَّ َُ لَييهُ أََحييبُّ هِّ َوَاييلَْيييعَ  َرُاييو  لََّم قَييا

ِّ َصََلةُ َداُوَد َعلَْيهِّ السَََّلم َوأَحَ  ََلةِّ إِّلَ  مَّ يَاُم َداوُ يَامِّ إِّلَ بُّ الص ِّ الصَّ ِّ صِّ َد َوَكياَن   مَّ

ُر يَْوًماْوًما َويُفْ يَ ُصوُم يَ َاُم نِّْصَل اللَّْيلِّ َويَقُوُم ثُلُثَهُ َويَ َاُم ُاُدَاهُ َويَ   (طِّ

 

له ) ويسن صيام أييام البييض: وهيي ثَلثية عَّير، وأربعية عَّير ، وِمسية قو

ييَليَّللاه يَعه ييع يرَيلميي يهيي  يعَّيير( يأَنبييليه َ،  ييَ، َيَرضب َُ أَْوَصييَع   َِ ا ََلث  ََل لِّيلِّييي بِّييثَ انِّي 

يْن ُكيل ِّ َشي يْهر  وَ أََدُعُهنَّ َحتَّ  أَُميوَت َصيْومِّ ثَََلثَيةِّ أَيَّيام  مِّ َعلَي  َح  َونَيْوم  َصيََلةِّ ال ُّ

تْر    ( متفق عليهوِّ

ي

يأ  ياىنه يم مميي يأرن يمي رمويميعشي،يلمي ير اهيال ، يايي  يححعياني يحاي ن

بيَ :ه يَّللاه يي ان يرز مميع يأنلي يَّللاه َ ىل  يلَ َليَر ي َق ىل  ييَع:َيذَر ٍ  َم يَا أَبَا ذَر   إِّذَاَوَالَّ م عب

ْن الََّّْهرِّ ثَََلثَةَ أَيَّام  فَُصْم ثَََل  ْمَس َعََّْرةَ وَ َع َعََّْرةَ أَْربَ َث َعََّْرةَ وَ ُصْمَت مِّ َِ) 
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ُ  ل َّبِّييُّ َعْن َعاوََِّّةَ قَالَيْت َكياَن ا لما ْاء يقوله ) وصو األث ين الَميس(  َصيلَّ  مَّ

يييسِّ  مِّ ََ ثْ َييْينِّ َواْل ويي يح يياييي ليي لي)ياهيال ،(ير َعلَْيييهِّ َوَاييلََّم يَتََحييرَّ  َصييْوَم اَلِّ

يغ، بي(ي الهو ملي

ي

ي لياَ حا نه يلىالنيأه يال :نيه ) واتة من شواُ(قول

أنيعي ي  ه ي ي ي ي ينعيليني ي،يأحيااي ي يأهي يالفقيعاأ ليايأنعي ال،هي هىي  لكيأ

يرشليأني :ح ين، ض ني  يلم ي هع.

يأَنبيييليأَ ُّيييي وييي:نالرييي نلياي وييي حبيهيييىيليييىليأارييي،يأهييي يال :ييينيلمييي ير اهي ىَويَعييي  

ييَليَّللاه يَعه يي بيَرضب ي  َن َصيي رب ِّ َصييلَّ ع ياأ  َُ مَّ ُ  أَنَّ َرُاييو َُ َمييْن َصييامَ َعلَْيييهِّ وَ  مَّ  َاييلََّم قَييا

يَامِّ ال ُ  َكاَن َكصِّ ا ْن َشوَّ تًّا مِّ  ( دَّْهرِّ َرَمَ اَن ثُمَّ أَتْبَعَهُ اِّ

 

 يايَا يالال فيع: ي  ي قا ني م فيال اى ي  هه يالويئي ي يزيىالي يع:يمسألة

  ير ضي ني ي ي يحي،جيع:ميعيأنيلض  ير ض ني ي   يرشلي ىاتيزىالينقضي

 صييىفيَيي ميأ يي في يي يغميي،يزييىالي يإذيال ضيي مايالي  يي صينشييىالي ي  لحوييهمي

َ يهيمي ر له يي ي ذلكيلم يأر،هعياني ي  ن ش،يأ لَ يَر نَي َنيَ يى  يمَى  بيَعي   يَّللاه يَ ي:ه يىلب

بيَ ي:ه يَّللاه يَع:َي يَّللاه َ ىلب يَر ََ:هَنيَع   يَ  ي َيَّللاه يَع:َم عب يع ييأَنهيََي:هنَيم يعب َُ َميْن َصياَم اِّ تَّةَ أَيَّيام  قَيا

ياَء بِّاْلَحَسي َةِّ  َْ   يححعيأنيىي( الَِّهياَّْيُر أَْمثَ لَيهُ عَ فَ بَْعَد اْلفِّْطرِّ َكاَن تََماَم السَّ َةِّ َميْن 

يح  نيال، ايي هللايأع:ن

 

ُ لميا ْياء يقوله ) يسن صوم المحرم ( يَي مَّ َُ قَي  َعْ يهُ َعيْن أَبِّيي ُهَرْييَرةَ َرضِّ َُ قَيا  ا

ييَ  ُ َعلَْييهِّ َوَايلََّم أَْفَ يُل الص ِّ ِّ َصيلَّ  مَّ ُُ مَّ ِّ اْلُمَحيَد َرَمَ يانَ امِّ بَْعيَرُاو ُم  َشيْهُر مَّ رَّ

يَ ةِّ َصََلةُ اللَّْيلِّ  ََلةِّ بَْعَد اْلفَرِّ  سلم( رواه مَوأَْفَ ُل الصَّ

 

بي لم يهي  يعي يشوراء(عاقوله ) وآكده  ي  َن َصي رب يَليَّللاه يَعه يع يأَنهيأَنبيليلَ َي دَ َياأ   َرضب

َُ ََل َصياَم َوََل  ييَامِّ اليدَّْهرِّ فَقَيا ُ َعلَْيهِّ َوَالََّم ُايئَِّل فَُسيئَِّل َعيْن صِّ ِّ َصلَّ  مَّ َُ مَّ َرُاو

َُ َوَميْن  َُ فَُسيئَِّل َعيْن َصيْومِّ يَيْوَمْينِّ َوإِّْفَطيارِّ يَيْوم  قَيا أَْفَطَر أَْو َما َصاَم َوَما أَْفَطَر قَيا

يقُ  َِ يُطِّ انَيا لِّيذَلِّ َ قَوَّ َُ لَْييَت أَنَّ مَّ َُ َوُائَِّل َعْن َصْومِّ يَْوم  َوإِّْفَطارِّ يَيْوَمْينِّ قَيا َِ قَا  ذَلِّ

 َُ ي َداُوَد َعلَْيهِّ السَََّلم قَيا ِِّ َُ ذَاَ  َصْوُم أَ َُ َوُائَِّل َعْن َصْومِّ يَْوم  َوإِّْفَطارِّ يَْوم  قَا قَا

ثْ  َُ َعلَييَّ َوُائَِّل َعْن َصْومِّ يَْومِّ اَلِّ ثْيُت أَْو أُْنييِّ َُ ذَاَ  يَْوَم ُولِّيْدُت فِّييهِّ َويَيْوَم بُعِّ  َْينِّ قَا

 َُ ْن ُكل ِّ َشْهر  َوَرَمَ ياَن إِّلَي  َرَمَ ياَن َصيْوُم اليدَّْهرِّ قَيا َُ َصْوُم ثَََلثَة  مِّ َُ فَقَا فِّيهِّ قَا
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َُ يَُكف ُِّر السَّ َةَ الْ  َُ َوُايئَِّل َعيْن َوُائَِّل َعْن َصْومِّ يَْومِّ َعَرفَةَ فَقَا ييَةَ َواْلبَاقِّيَيةَ قَيا َماضِّ

يَةَ  َُ يَُكف ُِّر السَّ َةَ اْلَماضِّ  ( رواه مسلمَصْومِّ يَْومِّ َعاُشوَراَء فَقَا

يىفي  يعصي ع زىرا يهىيالميىفيال  زي،ي ي ي حي،في ي  وي حبيلمي ي ي  عيأني 

َليَّللاه ييلم يأر،هعي و:نيع يال  َ  بين َ يَعاه ٍليَرضب َم ي َق ىل يَعه ييَعا اَيَّللاه مَ يَ ي َفيه  يحب

َفيَع ز ىَرا ََ:هَني َى  يَ  بيَ :ه يَّللاه يَع:َم عب يَّللاه َ ىل  يمَ َ يَ أَيَر َ يىلَيَ َ،ينبصب يلَي ل ىاي َي يَر عب بي ب يَّللاه

َ ىل ي ع يال مَه ىد يَ الههَص َرأي َقَ َليَر م  ٌفي   َن ب بيإبنهع ي َى  ََي:هنَييَ :ه يَّللاه ييَّللاه يَ  فَيإِّذَا َكياَن ييَع:َم عب

يي ُ ُصييْم َا اْليَييْوَم التَّااِّ َُ اْلعَيياُم اْلُمْقبِّييُل إِّْن َشيياَء مَّ  َحتَّيي  تِّ اْلعَيياُم اْلُمْقبِّييلُ  فَلَييْم يَييأْ َع قَييا

ُ َعلَْيهِّ َوَالَّمَ  ِّ َصلَّ  مَّ ُُ مَّ يتُُوف َِّي َرُاو
ي

يلارىله ي ليعمىفياأعم ليالص لحم) وصوم عَّر من ذ  الحَة (  

لَ َْ أَبِّي قَتَاَدةَ لم يه  يع يي) وآكده يوم عرفة وهو كفارة ا تين( قوله ُْ أَتَي    َر

يييَامُ  َُ َكْيييَل صِّ ُ َعلَْيييهِّ َوَاييلََّم فَقَييا ِّ  َعَرفَييةَ أَ  يَييْومِّ ال َّبِّيييَّ َصييلَّ  مَّ ييُب َعلَيي  مَّ أَْن  ْحتَسِّ

 سلمرواه م ( يَُكف َِّر السَّ َةَ الَّتِّي قَْبلَهُ َوالسَّ َةَ الَّتِّي بَْعَدهُ 

 

نيلم يأر،هعيان يأنليزمامينوهاي يحمحيأنيعمي،ياي قوله ) وكره إفراد رْب(  

ني ض،ويأ ايالم ،هام ي ي  قىل)يإنمي يهيىيزيه،يا نيئي  نميعيال  ه:ميم(ي ي ع:ي

 يي يايي فيالم لييايأنييعيلييىيلييني فيي،ديهيي  ي ييى عي يأنييعيداريي ي ييليهم:ييمياأزييه،ي

ي حيع يان يعم،يأنعيا ني صىفالح،في هىي  يل لعيان يرهبي لي)ال:ا ما(ي 

ياأزه،يالح،ف

ي

يأَنبيليه َ،  يَ، َيلىلعي)ي ال م مي(ي ،ادهيإ ،اديال م ميلمي يهي  يَعي يَليَّللاه يرَي   ييَعه يع يضب

ََي:هَني يَ  يَ :ه يَّللاه يَع:َم يعب يالههابله ََمب  ئ  ُُ لَ َلي ُمعَيُصيوَمنَّ أََحيََل يَ  يَقُيو َُ ةِّ إَِّلَّ ُدُكْم يَيْوَم اْل

ي(قَْبلَهُ أَْو بَْعَدهُ  يَْوًما

ي

ي القىلياآلر،يايالي ال،هي هىي اهبي  لكي أنليحهمفمي ي اأ ليأرهح

ي–رحمعيهللاي   ل يي– هامعيايلنيأَري  ي ،تين ح، نيإ ،ادهيإاليان يحزفي

ي

م في وللميهه  ي ىر يه مز ي ليإ ،اديال م مي يإذايا ني ىا  ي ىفيأحاي ياص

ييلم ير اهي و:ن ي ىفي  ، ي ىفي ُ َع   َي مَّ ِّ َصياْ هُ َعيْن عَ أَبِّي ُهَرْيَرةَ َرضِّ لَّ  ل َّبِّيي 

ُمعَي َُ يوا لَْيلَيةَ اْل تَصُّ َْ َُ ََل تَ ُ َعلَْيهِّ َوَالََّم قَا يْن ةِّ بِّقِّ مَّ يوا  ْينِّ اللَّيَيالِّي َوَلَ بَييَيام  مِّ صُّ َُ تَ

ْن بَْينِّ اأْلَيَّامِّ إَِّلَّ أَْن يَ  يَام  مِّ ُمعَةِّ بِّصِّ َُ ي(ُصوُمهُ أََحُدُكمْ ي َصْوم  يَ فِّ وَن كُ يَْوَم اْل
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ي

بيَعا يلم ير اهيأه يالوه يإاليالهو مليع يي(يأييا،هيإ ،ادهوالسبت لىلعي)ي يَّللاه ياب ين ي ب

ي يأ ر  بعب ٍ،يَع   ُ َعلَْييهِّ ن و  ِّ َصلَّ  مَّ َُ مَّ َُ َلَ َوَايلَّ  أَنَّ َرُاو ْبتِّ تَُصيوُموا يَيْوَم السَّي َم قَيا

ييْد أََحييإَِّلَّ فِّيَمييا اْفتَييرَ  َِّ ُ َعلَييْيُكْم فَييإِّْن لَييْم يَ َرة   عِّ َبَيية  أَْو ُعييوَد َشييَلَّ لَِّحيياءَ إِّ ُدُكْم َض مَّ ََ
ي(يفَْليَْمُ ْيهُ 

ي

ي القىليالر نليايال ح، ني هىيلىلين ضيالفض  يالم   ،  

مينيع:ييأهيي يال :ييني هييىياليي،اهحي يأيليأاريي، القييىليالر لييثيايال ييىا ي ي هييىيلييى

صيم فيئيعمياايل:مهيىد ي المهيىديالي صيى عيني ي لاي ي ميعي ي االههلياىني ىفيالوا

الوائي حصي ي ف رليميالمهيىدي ي ن ي، ي يم  عي حصي ي شي نهميالمهيىدي يمينيإني

الههييليزييا ايهيياايأزيياي يي ينهييلي ييىفي ييىفيال مييا  ي ي هييلي ح، ييمين ،هميي  ي

ن يي في ييىفيالوييائي.ي لييا يضيي ايهيياايالحييا ثياالممييمياأ اميي يايي لزه،يي

ي  ي أحمياي الهوي ملي ي اأمي،في انييليكي  حيليني يَي مايالقاي ن اأ  اعلي   

ي ممممي ي ان يالقمني ي هللايأع:ن

ي

قولييه ) وكييره صييوم يييوم الَّييِ وهييو الثَلثييون ميين شييعبان إذا لييم يكيين  يييم أو 

ي لاي قافيالال فيع:معيقتر (

ي

ييلمي ير اهيالا ي ريي(ييحرم صوم العييدينلىلعي)ي مٍايَرضب ََي ب يأَنبيلي يَعه يع يَليَّللاه يَعي  

ُ َعلَْيهِّ َوَالََّم َعْن َصوْ  َُ نََه  ال َّبِّيُّ َصلَّ  مَّ  (َوال َّْحرِّ  مِّ اْلفِّْطرِّ مِّ يَوْ قَا

 

ِّ قَي قوله ) واييام التَّيريق( لميارواه مسيلم َُ قَياَعيْن نُبَْيََّيةَ اْلُهيذَلِّي  ِّ ا ُُ مَّ  َُ َرُايو

يقِّ  ُ َعلَْيهِّ َوَالََّم أَيَّاُم التََّّْرِّ  (ُشْرب  ْكل  وَ  أَيَّاُم أَ َصلَّ  مَّ

 

 ةَ أُم ِّ ْن َعاوََِّّيَعي لمي ير اهي وي:نيقوله : ) ومن دِل في تطوع ليم يَيب إتماميه (

ُ عَ  َل َعلَيَّ ال َّبِّيُّ َصلَّ  مَّ َِ َُ َهيْل َالََّم ذَاوَ لَْيهِّ اْلُمْممِّ ِّيَن قَالَْت َد ْ يَدُكْم عِّ َت يَيْوم  فَقَيا

َُ فَإِّ  يَر فَقُْل َيآْوًميا يَ ن ِّي إِّذَْن َصاوَِّم ثُيمَّ أَتَانَيا َشْيَء فَقُْل َا ََل قَا َِ ِّ َُ مَّ َ  أُ ا يَيا َرُايو ْهيدِّ

ي ِّيهِّ فَلَقَْد أَْصبَْحُت َصاوًِّما فَأَكَ  َُ أَرِّ  (لَ لَ َا َحْيَس فَقَا

 

لي ليالم ياياني ي ممميمي)ين مي،يري في قوله) وفي فرض يَيب ميا ليم يقلبيه نفيَل(

هفيي،ديم يإنيلايي يالفيي،ضيلمصيي:حميأاايي،ي يامميي هييى هيالشييم يانيي يعرمين :مييعي(
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 دا مي ي لح ين ل م عمي :عيالقا ي ي اَ اليلعينم يأر،هعيأنيىيد ضز، ي لي ،

َِ َمكَّيةَ  ُ َعلَْيي ِّ إِّْن فَيتََس مَّ َّ ِّ إِّن ِّيي نَيذَْرُت َّللِّ َُ مَّ َُ يَا َرُاو ًَل قَاَم يَْوَم اْلفَتْسِّ فَقَا ُْ  أَنَّ َر

َُ َصييل ِّ أَْن أَُصييل َِّي فِّييي بَْييي َُ َصييل ِّ َهاُه َييا ثُييمَّ أََعيياَد َعلَْيييهِّ فَقَييا َِّ َرْكعَتَييْينِّ قَييا تِّ اْلَمْقييدِّ

َِ إِّذَْن  َُ َشأْنُ    ححعيان يدلم يال ما( َهاُه َا ثُمَّ أََعاَد َعلَْيهِّ فَقَا

 

:يعيلراى يعي ي ي  ) هو اي ة (  هىيلز في و ايلا عمي يلىلعيعتكاُ ( قوله )ال

ة وشيروط صيحته ايت ي ن ،هم  يحال هياني يالمهياريلىليعي) : يهللايع:معي َ:ني

 ينهيي يزيي،الي ييلي ييحميهمميي،يأشييياء : الاييَلم ، وال ييية ، والعقييل ، والتمييييي(

يال ا داتيام ي قافي ،ارا
ي

 هييااي اهييليع:يي يعييافيهييىا يلاييثيالحيي مضييقولييه ) وعييدم مييا يوْييب اليسييل (

ياا يمي يللمه يل لياني يلأه يال :ني.ياأ لياياي ال هبي ليالمو اي ي هم يلىالن

يالم هلي)ين ر في(

ي ياأ ليأرهح ي الر نليال ىا ي هىيلىليالن ه، مي ي

ي

فيي  قوليه ) ويييادن ال في ريحالي هياني يلاا يمي الق،الايلي.ي) وكونيه بمسيَد(لىلعي

ي هىيلىليالحهفمميأ ض .حق من تليمه الَماعة( 

ميمي هيىيليىليالم لال القىليالر نلياي صيحي يلياي ي وي اي ليىي قي في ميعيال م عيمي

ي الش   مم

ضي القىليالر لثايالي صحيإالي لي وي اي قي في ميعيال م يمي هيىيليىليحمي دي ن ي

يأه يال :ن

يالقىليال،ان ايالي صحيإالي ليالمو هايالر ممي هىيلىليحا فم

ييُروُهنَّ َوأَنييتُ ) اليي،اهحي يياهبيالحه ن:ييمي يلقىلييعي  يي ل ي فُوَن فِّييي ْم َعيياكِّ َوَلَ تُبَاشِّ

 ِّْ مييعي (ي ي لميي يهيي  يعيي يانيي يعايي لي)يالياع اليي فيإالي ييلي ويي اي  ميي يدِّ اْلَمَسييا

يالص:ىات(ير،هعيعااهللاي لي)ي و م:ع(

عي(ي يي ل،اهحيأنييَل إعتكيياُ إَل فييي المسيياْد الثَلثيية أ يي يدلميي يحييا ثيحا فييمي)ي

ي ىلىفي حا فمي   لاين م،هي  يالصح نمي ي هللايأع:ن

ي

يال :ني وللميه ي ش ،اليالصىفيلإلع ال فليلىالنيأه 

ياأ ليايلم يز،ال ي هىيلىليالش   ممي الحه ن:م

يالر نلايز،الي هىيلىليالم لالممي ار م ريان ي مممم
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يُروُهنَّ َوأَنيتُْم َعي دلم يالقىلياأ ليايلىلعي  ي ل ي) فُونَ َوَلَ تُبَاشِّ دِّ  فِّيي اْلَمَسياكِّ ِّْ ي(ا

يال :ني ش ،الي ى  ي ي مائيع يالهالي : يهللايع:معي َ:نيأنيعيأع الياي يليزيى

ي ي لني اا،يأنعي  في : يهللايع:معي َ:ني ي لمي يهي  ي يليالصيحمحم ي َميَر عُ ان ي ب

 ُ َُ ال َّبِّيَّ َصلَّ  مَّ َ ُ َعْ ُهَما أَنَّ ُعَمَر َاأ َي مَّ َُ ُكْ يُت نَيذَرْ لَْييهِّ َوَايلَّ  عَ َرضِّ ُت فِّيي َم قَيا

دِّ اْلَحيرَ  َِّ يَل لَْيلَيةً فِّيي اْلَمْسي لِّيَّةِّ أَْن أَْعتَكِّ اهِّ ََ َُ  امِّ اْل ُِّ بِّ  قَيا   ي يهي  ي يليي( َيْذرِّ َ فَيأَْو

ن ضي)ير ا  تيالحا ثي()ي ني اع الياي(ي ي ي صيحي ي ليايأع:هي يهياهيال:فنيمي

بي يهم عمي  يأه يال :ني ههنيالامهقليل لي)ذا،يناريالصىفي  ياالع ال فيغ، ي

 يي ف،دينعيَ ماين ينشم،(ي ااايأنالي،هيعاياالح ياأزيام:لي ي ضي فعياني يال يى

يحقم (ي ي ا ض ي ي يهي  يعي ياني يعاي ليأنيعيلي لي)يليم يع:ي يالم  اليا لي)يال 

ليعي ي(ير،هيعيالامهقيلينويهاي يحمحيعي يالي   م فيإاليأني   :عيع:ي ينفويعي

(ينوهاي حمحيع يعا  يأنيان يعمي،ي اني ي2/149ر،جيالف اهل)يان يعا لي 

اني يعاي ليي ه  يعي يعا ليلني    يالصىفيإاليع: ي  ياع الاي  يأه ي المي

ي ي ان يعم،ي محم يع: ي ىهمعيعا  ياز ،االيالصم فيأ ض 

ي

يالوُّييَع مبَشييمَيأَنهَهيي يلَ لَييي يي يأر،هييعيأنييىيدا ديعيي يقييىليالريي نليا أدلييميال ههم يَع:َيي يئ 

يَهاَيَههَي َ   ي َي ي يَ اَلي َش  ياَلي َ  ىدَيَ ،ب ض  يأَن  اب يَ،أَياَلي َيال م    اَلب يا   يَ،َه يَمي ه اَلي َي  يَ اَلي  اَ زب

جَي  ، ه ع يَ اَلياع  باَل َفيي َ   يلبَم ياَلين اهي ب ينبيإبيلبَح َهٍميإباله ٍفيَ اَلياله ي بيلَصى  ٍاييياع  باَل َفيإباله ي ب َ و 

ىلي ي ي(يلي ليالامهقيلياي)يليايذهيبيارمي،ي ي يالحفي ظيأنيهياايالالي في ي يليَه  ب ٍي

 يلالي ي يحيعي ياني يعمي،يييد نيع مشمي ي أني  يأدرهعي ليالحا ثي هني ميع(

 يي اأحيىاليالصيم فلي ع يع مشميأنهنيلي لىاي)يالإع الي فيإالينصيىف(ي ان يعا 

اي اآلم ري    رضمي ي ا ضي يأمي،ي  :يليني يأ ميميرضيليهللايعهيعيأنيعياي ني   الي

يَ عم

ي ليالمو اي اليع: يعافياز ،االيالصم في ي هللايأع:ن

ي

ا لمويي ايالهايىيي ي ني ي ي  يياي ميعي يليعهييايي) ومين المسيَد مييا لييد فييه (لىليعي

) وم يه ايطحه (  هعين ،هم  يحال هيالهى يي يأنعيهز ي  يالمو ايلىلعيعم،ي

لييىليهمهييىريأهيي يال :ييني ي عهييايالم لالمييميالي صييحياالع اليي فيههيي  يل ييافيوهييو 

) ورحبتييه ميع:مييعي ي  مييعيننيي،ي ي لييىليال مهييىريأرهييحي.يلىلييعي يي ييحميال م

َوَلَ  ي)أييَيي ح عيإذايا نييئي  صيي:مين لمويي اي ي إالي يي يلقىلييعي  يي ليالمحوطيية(

دِّ  ِّْ فُوَن فِّي اْلَمَسا ُروُهنَّ َوأَنتُْم َعاكِّ (ي هليهز ي  يالمو اي يإ  يأنيلني الي يتُبَاشِّ
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  ص:مي  ي صحيلىلعي)ي  ه ر عيال يليهيليأ ين نهي ي ميع(يأيي يليالموي ايأ ي يلي

يرحا ع

ي لنه ي  يالمو اي

ي

ينييعيلييم يلصيياأيوميين عييين اَلعتكيياُ بمسييَد  ييير الثَلثيية لييم يتعييين(لىلييعي)ي

ي و اين مهعيد نيغم،هيال عمي يإاليالمو هايالر مم
ي

دينيعي هي فيلمقصيىأي(يويبطل اَلعتكاُ بالَروج من المسَد ليير عذرلىلعي)ي

(يرجوب ية الَروج ولو لم يَياالع ال في ي هىلىليهمهىريأه يال :ني ييلىلعي)ي

اشيرة لمبوبالوطء في الفرج وبيالنياُ با(يلىلعي)ي) إنما األعماُ بال ياتلحا ثي

ال  يعي يأ  ياأ لي : افي حمياع ) بالردة والسكر(ن ،هم  ي يلىلعييدون الفرج(

يي الر نليلمه   عي قصىدياالع ال ف

يمن قوله ) وحيْ بطل اَلعتكاُ . وْب ااتئ اُ ال ذر المتتابع  ير المقييد بي

،ي  يم يا،ه يناريأني   الاي يعش، يأ  في    لميمي ي ليني قمياهينشيهيوَل كفارة(

رهي ينيعيليني يلتينهياع ال  عي ليالمىفيال ي   ي يأعي دي ي، يأري،أ يأ نينا يا  ي

ينعي مال ياَ ارااعيل:هار الياف ر ي يلأل

ي

(ييوإن كييان مقيييدا بييمن معييين ااييتأنفه ، وعلييه كفييارة ، لفييوات المحييللىليعي)ي

يىفيالر ليثا،ه يناريأني   الايآر،يعش، يأ  في  يرهبي اا ياع ال  عي يليالمي

 ينعيأنعي  تي ىض ينارهي هيىيزيه،يرهيبي اَي ئه في ي يالهاريأ ي  :معياف ر

يها اي لىيدر ي ليزه،يز ا ن

ي

وَل يبطييل اَلعتكيياُ إن ِييرج ميين المسييَد لبييوُ أو  يياو  أو طهييارة لىلييعي)ي

ل واْبيية ، أو للالييية نَاايية ، أو لَمعيييه تليمييه ، وَل إن ِيييرج ل تيييان بمأكييي

ي ىرعيالنايلعي  يهاهياأن يأي(ين ،هم  يحال هيان يالمهارومَّرب لعدم ِادم

نيإذايري،جي ي ي :يزفين ،َي،ا ي يليالمشيليأيقوله ) وليه المَّيي علي  عادتيه (

ي معي شقم

ي

يما قوله : ) وي بيي لمن قصد المسَد أن ي و  اَلعتكاُ ميدة لبثيه فييه ، َلاي

ي إن كان صاوما( لما ْاء عن يعل  بن أمية بس د صحيس أنه قاُ إنيي أمكيْ في

عي ى ي يأ  ي  يل لين ز ،االيالصىفي لل:ياعة ما أريد إَل أن أعتكل ( المسَد الس

ين يالي  زي يح  يلم:مي
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ي

ي الحماهللايرويال  لمم ي ي الص  ي الو فيع: يأز،فيالم،َ:م 
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